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JOULU TULEE

TOIMITUKSELTA

Kaksi vuoden viimeistä lehteä ilmestyvät varsin 
peräkkäin. Edellinen numero viivästyi ja kun se oli 
jakelukunnossa, iski postilakko. Toivottavasti saam-
me tämän viimeisen numeron lukijoille kuitenkin 
ennen joulua. Haluaisin vielä muistuttaa deadline-
jen tärkeydestä – jokainen myöhässä tullut aineisto 
viivästyttää lehden ilmestymistä. Jos lehden mate-
riaaleista noin kaksi kolmasosaa on aina myöhässä, 
käytännössä lehti ei voi mitenkään ehtiä suunni-
tellussa aikataulussa. Tämä on varsin ikävää, ja jo 
useampi edeltäjäni on tästä syystä lyönyt hanskat 
tiskiin. Toivon joulupukilta toimivia määräaikoja ja 
myös ymmärrystä siihen, 
että jos kysyn aineiston 
perään, niin huomenna 
tai ensi viikolla myös 
tarkoittaa sitä – ei vasta 
viiden viikon kuluttua. 
Sama pätee toki myös 
muissa yhdistyksen 
asioissa.

Tarkoituksenani oli kir-
jottaa kaikesta mukavas-
ta, mitä on tapahtunut 
vuoden mittaan, mutta 
nyt kirjoitan tätä raskain 
sydämin. Marraskuun 
loppupuolella tuli San-
ni-mummolle aika läh-
teä. Mitään dramaattista 
yhtäkkistä ei tapahtunut, 
mummo vain hiipui. Sillä alkoi olla selvästi kipuja, 
makuulle meneminen oli vaikeaa ja alkusyksyllä 
silmään ilmaantunut samentuma vei sen näön.  
Välillä se eksyi sisällä ja joitakin kertoja jouduin 
kantamaan sen sisälle pihalta illan pimeydessä, 
koska se ei löytänyt tietä sisälle. Marraskuussa sain 
pahan flunssa ja sitä potiessani seurasin mummon 
heikkenevää vointia. Aamuisin Sanni juoksi vauhdil-
la pissalle ja söi hyvin. Mutta kun se yritti asettua, 
siitä ei tullut oikein mitään. Se vain vaelsi ja vaelsi, 
näki, ettei sen ollut enää hyvä olla.  Mummo lähti 
sateenkaarisillalle pimeänä marraskuun perjantaina 
jättäen valtavan kaipuun.

Vuoden mittaan olemme saaneet seurata näiden 
ihanien tupsukorvien elämää monelta kantilta. 
Pumien kanssa harrastetaan paljon eri lajeja – ja 
hyvä niin, sillä pumi on varsin aktiivinen koira, joka 
tarvitsee aktiviteetteja. Joukossa on paljon myös 
kotikoiria, joiden merkitystä ei pidä väheksyä. Pumi 
seuralaisena on mitä parhain – sen kanssa ei ole 
tyhjää hetkeä. 

Tässä lehdessä on taas kerran paljon luettavaa. Toi-
vottavasti viihdytte sen parissa. Kiitos teille kaikille, 
jotka olette avustaneet lehden teossa. Erityisesti 

haluan kiittää tarkkoja ja ammattitaitoisia oikoluki-
joitamme Pirre Naukkarista ja Anna-Mari Viitalaa: 
ilman teitä lehti ei olisi niin laadukas kuin se on 
ollut. Toivottavasti jaksatte jatkaa. Ja kiitos Terhi 
Wallinin, lehti on saanut uuden, todella hienon 
visuaalisen ilmeen.

Hyvää joulua teille kaikille, arvostakaa ja rakas-
takaa pumejanne, olivat ne sitten monta riviä 
titteleitä keränneitä tai sitten kotikoiria. Kaikki ovat 
yhtä tärkeitä ja arvokkaita!

Carita ja pumpulit

Kuva: Katja Kapanen
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TERVEISET TÄÄLTÄ!

PUHEENJOHTAJALTA

Marraskuun lähestyessä puoltaväliä voin vain tode-
ta, että talvi yllätti meidät. Kaiholla muistelen viime 
talvea, kun pitkälle joulukuun alkua pystyi tree-
naamaan ulkokentillä valoisan aikaan. Nyt meidän 
agilitykenttämme päälle on tehty latu talviurheili-
joille. Lumen hyvä puoli on sen tuoma valoisuuden 
tuntu vuorokauden ympäri. Syksyn pimeys väistyi 
yllättäen. Viime päivinä olen kuitenkin kaiholla 
katsellut sosiaalisessa mediassa etelässä asuvien 
pumistien kuvia vielä vihreistä metsistä. Kuvia 
katsellessa myös ymmärtää miten laaja maamme 
on, ja miten erilaiset olosuhteet, ja jopa mahdolli-
suudet, ihmisillä on harrastaa koiriensa kanssa eri 
vuodenaikana eri puolella Suomea.

Meillä syksy meni kiireessä, mutta myös omaa aikaa 
enemmän koirille rajaten. Ehdin jo antaa koirille 
uuden vuoden lupauksenkin: enemmän aikaa 
koirille ja niiden aktivoimiseen. Tämän vuoksi olen 
muun muassa vähentänyt luottamustehtäviäni 
harrastuspuolella ja muistutellut itselleni mikä 
koiraharrastuksessa on se tärkein asia. Minulle se 
on omat pumini, sillä ilman niitä en todennäköisesti 
tekisi yhdistyshommia.

Ensi vuoden kalenterini alkaa täyttyä hyvää vauhtia 
kokeista ja näyttelyistä. Olen sen sortin ihminen, 
että tarvitsen tavoitteita, jotta treenaaminenkin oli-
si tavoitteellista ja etenisi. Eri asia sitten on, miten 
moneen suunnittelemaani tapahtumaan lopulta 
osallistumme. Tykkään myös suunnitella treenejä, 
vaikka välillä tuntuu, että suunnitteluun tulee käy-
tettyä enemmän aikaa kuin treenaamiseen. Kumpi 
sitten onkaan tehokkaampaa: tehdä enemmän 
vähemmällä miettimisellä vai miettiä enemmän ja 
tehdä vähemmän suunnitelmallisesti. Sen olen kui-
tenkin todennut, että pelkillä hyvillä suunnitelmilla 
ja aikomuksilla eivät koirat kouluttaudu. Se vaatii 
työtä ja toistoja.

Minulle koiran kouluttaminen on ennen kaikkea koi-
ran aktivoimista ja keskinäisen suhteemme kehit-
tämistä. Olen taipuvainen ajattelemaan, että mitä 
enemmän jaksan satsata koirani kouluttamiseen, 
oli se sitten temppuja tai koeliikkeitä, sitä helpompi 
koiran kanssa on elää arjessa. Koira oppii kuun-
telemaan omistajaansa ja huomaa, että asioiden 
tarjoamisesta ja aktiivisuudesta omistajan suuntaan 

voi olla sille hyötyä. Koirahan ei tunnetusti tee 
mitään ilman tarkoitusta, vaan kaikkeen toimintaan 
liittyy jokin päämäärä. Kouluttaminen haastaa myös 
ihmistä tuntemaan oman koiransa.

Tätä kirjoittaessa myös yhdistyksen sisällä suun-
nitellaan jo kovasti tulevaa vuotta. Mietimme 
toimintasuunnitelmaa ja laskemme talouslukuja. 
Toimintasuunnitelma on suuntaa antava ohjenuora 
vuodelle, mutta läpi vuoden otamme mielellämme 
vastaan ehdotuksia eri tapahtumista, joita voisim-
me yhdessä järjestää yhdistyksen sisällä. Edelleen 
jokaisen jäsenen aktiivisuus on tärkeää, jotta 
saamme yhdistyksen pysymään jäsentensä näköi-
senä ja jäsenten tarpeita palvelevana unohtamatta 
rotuyhdistyksen tavoitteita.

Samalla, kun teemme toimintasuunnitelmaa, 
palaamme miettimään mennyttä ja kaikkea mitä 
saimme aikaan kuluneen vuoden aikana. Itse koen 
vuoden olleen onnistunut ja kiitos kuuluu teille 
jäsenille. Erityiskiitos kaikille, jotka osallistuitte 
järjestämään eri tapahtumia sekä teille, jotka niihin 
osallistuitte! Erityisesti haluan myös kiittää Caritaa 
ja Terhiä uskomattoman hienoista PUMIT-lehdistä 
kuluneen vuoden aikana!

Minulle jouluihmisenä joulu on erityisesti rentou-
tumisen aikaa, olin sitten töissä tai vapaalla. Halu-
ankin toivottaa myös kaikille jäsenille rauhallista ja 
rentouttavaa joulun aikaa! 

Hanna-Leena
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YHDISTYKSEN TIEDOTUKSIA

PUMIT RY:N ESITYS  
UPK:N SYYSKOKOUKSEEN 
Pumit ry:n esitys palveluskoirakoeoikeuksista hyväksyttiin yksimieli-
sesti Unkarinpaimenkoirat ry:n syyskokouksessa 16.11.2019. Pumit 
ry on jättänyt em. kokouksessa UPK:lle vapaamuotoisen hakemuk-
sen koeoikeuksista liitteineen toimitettavaksi Suomen Palveluskoi-
raliittoon.

PUMIKALENTERI
Pumit ry:n hallitus päätti tehdä Pumikalenteri 2020 sijaan Pumikalenteri 2021, joka tulee myyntiin huhti-
kuussa. Syynä päätökseen oli painettuun kalenteriin sopivien kuvien vähyys sekä postilakko, jonka kestosta 
ei ollut tietoa, ja joka olisi voinut vaikuttanut kalenterin myyntiin ja toimituksiin joulukuun aikana.

Kalenteria varten voi vielä toimittaa kuvia 15.2.2020 asti sähköpostilla osoitteeseen pumit.ry@gmail.com. 
Kalenteriin tulevissa kuvissa suuntaa antavat mitat ovat 3587 x 2551 ja tarkkuus 300 dpi. Vaakamallinen 
kuva toimii parhaiten kalenterissa.

JÄSENMAKSU VUODELLE 2020
Huolehdithan jäsenmaksusi ajoissa kuntoon, sillä vuoden ensimmäinen lehti postitetaan vain jäsenmaksun 
maksaneille.
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Ilmoitathan pumisi vuoden 2019 tulokset tammikuun 2020  
loppuun mennessä. 

Vuoden 2019 tuloksilla kilpaillaan seuraavissa luokissa 

• Vuoden Aktiivipumi
• Vuoden Agilitypumi
• Vuoden Agilitytulokas
• Vuoden MEJÄpumi
• Vuoden Näyttelypumi 
• Vuoden Pentu
• Vuoden Veteraani
• Vuoden Paimennuspumi
• Vuoden Paimennustulokas
• Vuoden Rally-tokopumi
• Vuoden TOKOpumi

Valmiiksi lasketut tulokset voit ilmoittaa  
sähköpostilla pumit.kilpailut@gmail.com tai  
postitse Hanna-Leena Pasanen, Paljakkatie 5, 96500 Rovaniemi.

Pistelaskuohjeet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta 
www.pumit.fi/yhdistys/vuoden-pumi 

Lähetä tuloksesi 31.1.2020 mennessä koiran kuvan kanssa 
(kuvan koko vähintään 1 megatavu). Pyrimme julkaisemaan 
kaikkien sijoittuneiden kuvat lehdessä. Voittajat palkitaan 
kunniakirjalla ja palkintoesineellä. Palkinnot jaetaan yhdistyksen 
kevätkokouksessa.

VUODEN PUMIT 2019 
-KILPAILUIHIN OSALLISTUMINEN

YHDISTYKSEN TIEDOTUKSIA
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YHDISTYKSEN TIEDOTUKSIA

PUMIT RY:N SYYSKOKOUS
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2019

Aika: 1.12.2019 klo 12.18–12.37

Paikka: OSTY:n hallli, Kansipojantie 6, Oulu 

Läsnä: Kahdeksan (8) äänivaltaista jäsentä   

1. KOKOUKSEN AVAUS  
Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Leena Pasanen 
avasi kokouksen klo 12:18 ja toivotti kaikki terve-
tulleiksi. 

2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA 
JA SIHTEERI 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna-Leena 
Pasanen ja sihteeriksi Mirjami Hornela. 

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilpiina Kinnunen ja 
Hanne Juola.

4. VALITAAN KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA 
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat 
myös ääntenlaskijoina. 

5. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄ-
TÖSVALTAISUUS 
Kokous on kutsuttu koolle sähköpostitse ja kirjeitse 
15.11.2019. Läsnä oli kahdeksan äänivaltaista 
jäsentä (liite 2), joiden jäsenyys tarkistettiin.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle 
kutsuksi.

6. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 1) esitetyn 
mukaisesti. 

7. VALITAAN YHDISTYKSELLE PUHEENJOHTAJA 
VUODELLE 2020 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi ehdotettiin 
Hanna-Leena Pasasta. Puheenjohtajaksi valittiin 
Hanna-Leena Pasanen yksimielisesti. 

8. VALITAAN HALLITUSJÄSENET EROVUOROIS-
TEN TILALLE 
Hallituksesta olivat erivuoroisia varsinaisina jäse-
ninä Miia Setälä ja Elina Rönnholm sekä varajäsen 
Merja Nauska.

Esitettiin varsinaisiksi jäseniksi Elina Rönnholm ja 
Eila Metsävainio ja heidät valittiin yksimielisesti.

Esitettiin varajäseneksi Vilpiina Kinnunen ja hänet 
valittiin yksimielisesti.

9. VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA 
JA HEILLE VARAJÄSENET
Esitettiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Jaana 
Sarajärvi ja Susanna Kaitamäki sekä heidän vara-
henkilöiksi Hanne Juola ja Merja Nauska.

Esitetyt valittiin yksimielisesti.

10. MÄÄRÄTÄÄN JÄSENMAKSUT VUODELLE 
2020 
Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Leena Pasanen 
kertoi yhdistyksen hallituksen esittävän, ettei 
jäsenmaksuihin tehdä korotuksia. Tällöin jäsen-
maksut ovat: vuosijäsen 20 euroa, perhejäsen 10 
euroa, pentujäsen 10 euroa, ulkomaisten jäsenen 
jäsenmaksu 20 euroa ja ulkomainen pentujäsen 10 
euroa.

Päätettiin yksimielisesti pitää jäsenmaksut ennal-
laan. 

11. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA 
JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020 
Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Leena Pasanen 
esitteli toimintasuunnitelman (liite 3) ja talousarvi-
on (liite 4) vuodelle 2020. 

Vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma 
muutoksitta.
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12. ESITYS SEURAAVIEN VUODEN PUMI-KILPAI-
LUJEN SÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMISESTÄ 
Hanna-Leena Pasanen esitteli hallituksen esitykset 
seuraavien Vuoden Pumikilpailujen päivittämiseksi: 
Vuoden Aktiivipumi (liite 5), Vuoden Agilitypumi 
(liite 6), Vuoden Agilitytulokas (liite 7), Vuoden 
MEJÄpumi (liite 8), Vuoden TOKOpumi (liiite 9) ja 
Vuoden Rallytokopumi (liite 10).

Päätettiin hyväksyä esitetyt muutokset sääntöihin 
yksimielisesti.

Päätettiin myös, että kaikki päivitetyt säännöt ovat 
ensimmäistä kertaa käytössä vuoden 2020 tulok-
silla. Vuoden 2019 tuloksilla kilpaillaan vanhoilla 
säännöillä. 

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Sääntöjen määräämän ajan puitteissa ei asialistal-
le esitetty muita asioita. Kokouksessa ei noussut 
keskusteluun muita aiheita. 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
12.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Hanna-Leena Pasanen, puheenjohtaja

Mirjami Hornela, sihteeri 

Vilpiina Kinnunen, pöytäkirjantarkastaja 

Hanne Juola, pöytäkirjantarkastaja 

LIITTEET 
Työjärjestys (liite 1)

Osallistujalista (liite 2) 

Toimintasuunnitelma (liite 3)

Talousarvio (liite 4)

Vuoden Aktiivipumi-säännöt (liite 5) 

Vuoden Agilitypumi-säännöt (liite 6) 

Vuoden Agilitytulokas-säännöt (liite 7) 

Vuoden MEJÄpumi-säännöt (liite 8) 

Vuoden TOKOpumi-säännöt (liite 9) 

Vuoden Rallytokopumi -säännöt (liite 10).
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TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2020 (LIITE 3)

• Julkaistaan PUMIT-lehti kolme kertaa vuodessa, 
joista yksi numero on tuplanumero.

• Jatketaan verkkosivujen kehittämistä sekä 
niiden ylläpitoa.

• Jatketaan tarvikemyynnin kehittämistä.

• Pumit ry:n agilityn mestaruuskisat pidetään 
virallisten kilpailujen yhteydessä.

• Lähetetään agilityn joukkue SM-kisoihin sekä 
yksi (1) medi- että yksi (1) pikkumaksi- tai 
maksijoukkue.

• Järjestetään Pumit ry:n rally-tokon mestaruus-
kisat omana kilpailuna tai virallisen kilpailun 
yhteydessä.

• Lähetetään joukkue rally-tokon SM-kisoihin.

• Järjestetään paimennusviikonloppu tai taipu-
muskokeet/viralliset paimennuskokeet.

• Järjestetään Pumipäivät syksyllä. 

• Järjestetään Pumi Show tai useampi match 
show.

• Järjestetään luonnetesti.

• Järjestetään tapahtumia ja koulutustilaisuuk-
sia, mm. agilityssa, tokossa, rallytokossa, 
palveluskoiralajeissa. Järjestetään koulutuksia 
ja tapahtumia yleiseen kenneltoimintaan ja 
kasvattamiseen liittyen. 

• Järjestetään joukkoluustokuvauksia.

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 
(LIITE 4)

TULOT    €

Jäsentulot     4 200 

Näyttely- ja kilpailutuotot   500 

Koulutustuotot    3 800 

Julkaisutuotot    50 

Tarvikemyynti    240 

Sekalaiset tulot    10 

YHTEENSÄ    8 800

MENOT     €

Jäsenmaksut    810 

Näyttely- ja kilpailukulut   500 

Koulutuskulut    3 800 

Julkaisutoiminta    1 600 

Tarvikehankinta   100 

Toimistokulut    150 

Postituskulut    1 700 

Muut kulut    140 

YHTEENSÄ    8 800
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ohjaajansa Jyrki Försti, ja toiseksi tulivat puminarttu 
Kápolnási-Csutorás Nudli ”Näpsä” ja ohjaajansa 
Tiina Mälkki.

PAIMENNUS 
Somerolla Traditional Style paimennuksen 
SM-kisoissa 19.–20.10.2019 kilpailleet puminarttu 
Kisködmönös Csárdás Mici ”Vilja” ja ohjaajansa 
Terhi Wallin etenivät finaaliin ja sijoittuivat lopulta 
suomenmestaruuskisojen 5. sijalle. Pumit ry 
onnittelee!

RALLY-TOKO
Pumiuros Noisy Dog’s Figure ”Kevin” ja ohjaajansa 
Minna Niskapohja siirtyivät kisaamaan AVO-luok-
kaan saatuaan RTK1-tunnuksen 13.10.2019 
Mikkelissä.

Puminarttu Napos Csillagfény ”Csilla” ja ohjaajansa 
Cathrine Skogqvist ansaitsivat koulutustunnuksen 
RTK4 pistein 79/100 16.11.2019 Torniossa.

AGILITY
Puminarttu Jellum’s Kayla “Mila”, ohj. Anja Ahonen, 
saavutti Suomen hyppyvalion tittelin 4.5.2019 
Sipoossa. Pumit ry onnittelee!

Pumiuros Noisy Dog’s Epos ”Aksu” ohj. Maria Laak-
sonen saavutti 19.10 Lappeenrannassa  oikeuden 
(OIVA) nousta medi 2-luokkaan. 

Pumiuros Camms Dynamit ”Kitinä” ja ohjaajansa 
Katja Laine saavuttivat Eurajoella oikeuden (OIVA) 
nousta Pikkumaksi 2 -luokkaan 9.11.2019.

Puminarttu Titoktudó Hanga ”Emma” ja ohjaajan-
sa Sanna Riikonen ylittivät kisakynnyksen MEDI 1 
-luokassa 16.11.2019 Sipoossa

Pumien agilityn rotumestaruudet ratkottiin 
16.11.2019 Lempäälässä järjestetyissä kisoissa. 
MEDI 2 -luokassa voittivat puminarttu Napos Dália 
”Juno” ja ohjaajansa Annika Leppänen. MEDI 3 -luo-
kassa voiton veivät puminarttu Fifikus Zafir ”Viiri” ja 

UUTISIA

KUVA: SANNA RANTANEN
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1. Mikä oli teidän vuoden 2018 mieleenpainuvin 
voittonne tai näyttelyreissunne Fionan kanssa?

Ilman muuta erikoisnäyttelyn ROP ja Best In Show 2 
ja Best In Show Veteraani 1 - sijoitukset!

2. Millainen Fiona on näyttelykoirana? Entä ko-
tioloissa? Harrastaako Fiona näyttelyissä käymisen 
lisäksi jotain muuta?

Fiona on omapäinen niin kotona kuin näyttelykoira-
na. Jos Fionaa ei huvita esiintyä, niin Fiona ei sitten 
esiinny! Fiona päättää ihan itse. Fiona on minun 
koirani, se jumaloi minua. Jos olen reissussa, Fiona 
odottaa minua. Jos Fiona on pakotettu pihalle ilman 
minua, se katsoo yläkerran ikkunaan, koska se 
tietää minun olevan siellä.

Fiona on käynyt huvin vuoksi agirodussa muuta-
mana vuonna ja sitten reilu vuosi sitten se joutui 

rally-tokotreeneihin paikkaamaan Lilan 
poissaoloa, ja kouluttaja sanoi ensimmäis-
ten treenien jälkeen, että sulla on kisavalmis 
koira. 

3. Mikä on Fionan menestymisen salaisuus 
näyttelykehissä?

Fiona on rotumääritelmän mukainen, itse-
varma koira – sillä pärjää jo pitkälle!

4. Millaisia tavoitteita teillä on tuleville 
vuosille näyttelyiden tai muiden harrastus-
ten suhteen?

Kisaamme veteraaneissa vielä jonkin aikaa, 
ja tavoitteenamme on rally-tokon avoimen 
luokan suorittaminen tulevan vuoden 
aikana.

Teksti: Eila Metsävainio

VUODEN NÄYTTELYNARTTU JA 
VUODEN VETERAANI 2018
Puminarttu C.I.B NORDIC MVA POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA 
LV MVA LT MVA CZ MVA HU VMVA EEV-11 EEJV-11 PMV-11 EEV-12 KBHV-12 BALTV-12 
PMV-12 DKV-12 HeW-12 V-12 LTV-13 BALTV-13 EUV-14 PMV-15 PMVV-18 PMV-18 
NOVV-18 HeW-18 HeVW-18 SEVV-18 SEV-18 SEVV-19 ATVV-19 EUVV-19 NOVV-19 
Felallo Fulu Fiona ”Fiona”, om. Eila Metsävainio, oli Pumit ry:n vuoden 2018 Näytte-
lynarttu ja Vuoden Veteraani.

KUVA: SENNI MULARI
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1. Mikä oli teidän vuoden 2018 mieleenpainuvin 
suorituksenne tai kisanne?

Viime vuodesta alkaa olla jo aikaa, ja me kisasim-
me varsin paljon. Ehkä mieleenpainuvimmat kisat 
olivat viime vuoden marraskuussa, kun saimme 
kakkosluokassa triplanollan ja kaikki palkintosijoi-
tuksilla. Myös elokuinen saksalaistuomarin vaike-
alta radalta saatu nollavoitto – se oli myös kisan 
ainoa nolla – tuntui erityisen mukavalta.

2. Millainen Justiina on agilitykoirana ja kisakave-
rina? Entä kotioloissa?

Justiinan kanssa on kiva harrastaa. Se on innokas ja 
tekee mielellään töitä kanssani. Sen kanssa on help-
poa kisoissa, koska se on hyvin rauhallinen ja osaa 
asettua odottamaan vuoroaan turhia stressaamat-
ta. Justiina palkkautuu niin lelulla kuin namillakin. 
Se on kova tyttö huomauttelemaan ohjaajalle, 
mikäli tämä on myöhässä tai ei kerro ajoissa, mitä 
tulisi tehdä. Kotona Justiina on lauman kuopuksena 

välillä aikamoinen riiviö, mutta se on perusluonteel-
taan kiltti.

3. Miten aikoinaan innostuit harrastamaan Justii-
nan kanssa agilitya?

Justiina on viides agilitypumini, joten oli luonnol-
lista alkaa harrastaa sen kanssa. Varsinkin, kun 
se osoitti omaavansa innostusta ja lahjoja lajia 
kohtaan. Se ei myöskään ole niin pehmeä kuin Pirre 
ja Piki ovat, vaan se muistuttaa paljon enemmän 
Mustia. 

4. Millaisia tavoitteita teillä on agilityssa tuleville 
vuosille?

Tavoitteena on kehittää taitojamme ja tietysti 
osallistuminen SM-kisoihin, seniori SM-kisoihin ja 
piirinmestaruuksiin. Harrastamme niin kauan kuin 
senioriohjaajan kunto kestää!

Teksti: Carita Friberg

VUODEN AGILITYTULOKAS 2018
Puminarttu Noisy Dog’s Fadette ”Justiina” oli vuoden 2018 Agilitytulokas . 
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VUODEN PAIMENNUSTULOKAS 2018
Puminarttu ”Heili”, virallisesti C.I.B POHJ MVA FI MVA FI AVA-H DK MVA SE MVA FI 
AVA LV MVA LV JMVA EUJV-15 HeW-15 V-15 PMV-16 DKV-16 Napos Zendüles, ehti 
yhdessä emäntänsä Elina Rönnholmin kanssa käydä aktiivisen agilityuran ohella myös 
paimennuskokeissa. Heili on Pumit ry:n Vuoden Paimennustulokas 2018. 

1. Mikä oli teidän vuoden 2018 mieleenpainuvin 
suorituksenne tai kokeenne paimennuksessa?

Osallistuimme vain kahteen kilpailuun vuonna 
2018: esikokeeseen ja yhteen ykkösluokan kokee-
seen. Molemmat olivat todella mieleenpainuvia, 
mutta esikoe ehkä sen takia, että koe aloitettiin 
todella aikaisin aamulla helle-ennusteen takia. 
Ajoimme Heilin kanssa yöllä Vaasasta koepaikka-
kunnalle Somerolle, ja hyvien kisajärjestelyiden 
ansiosta kaikki koesuoritukset saatiin suoritettua 
ennen päivän pahimpia helteitä.

2. Millainen Heili on paimenkoirana ja koekaveri-
na? Entä kotioloissa? Eroaako Agility-Heili jollain 
tavalla Paimen-Heilistä?

Olen päässyt harjoittelemaan paimennusta Heilin 
kanssa aivan liian vähän, joten hyvät koetulokset 
ovat pitkälti olleet kiinni Heilin lahjakkuudesta ja 
minun aikaisemmasta paimennuskokemuksesta-
ni. Heili on perusluonteeltaan äärettömän kiltti, 
joten sen käyttäytymiseen voi luottaa tilanteessa 
kuin tilanteessa. Siksi koetilanteissakaan minun ei 
ole tarvinnut miettiä, miten Heili tulee käyttäyty-
mään vaan olen voinut täysin keskittyä meneillään 
olevaan tehtävään. Tämä pätee myös arjessa ja 
muissa harrastuksissa. Heili on ihmis- ja koirasosi-
aalinen, kotona rauhallinen mutta leikkisä, vapaana 
juostessaan vauhdikas ja äänekäs. Minulle Heili on 

lähellä täydellistä koti- ja harrastuskoiraa. Se osaa 
rauhoittua, jos mitään ei tapahdu, ja on täysillä 
mukana sitten, kun tapahtuu. Agility on meidän 
ehdoton ykköslaji, ja agility-Heili eroaa paimen-Hei-
listä itsevarmuuden määrässä. Agilitya pääsemme 
kuitenkin harjoittelemaan ja kisaamaan jatkuvasti, 
ja paimennusta noin pari kertaa vuodessa (vuonna 
2019 olemme käyneet kerran lampailla), joten on 
selvää, että Heilillä on täysi luotto itseensä agilitys-
sa, kun taas paimennuksessa kokemusta tarvitaan 
vielä lisää.

3. Miten innostuit harrastamaan Heilin kanssa 
paimennusta?

Olen paimentanut kaikkien koirieni kanssa ja Heili 
ei ole tässä asiassa poikkeus. 

4. Millaisia tavoitteita teillä on paimennuksessa 
tuleville vuosille?

Tavoitteemme olisi päästä harjoittelemaan useam-
min, ja tulevaisuus näyttää, miten tämä tavoite 
toteutuu. Vuonna 2019 Heili oli mukana agilityn Eu-
ropean Open -maajoukkueessa, ja arvokisaedustuk-
sen takia jätimme paimennuksen kokonaan tauolle 
loukkaantumisriskin takia. Jatkossakin muut lajit 
tulevat ”kärsimään” agilityharrastuksemme takia, 
joten paimennuksen osalta emme aseta tavoitteita 
tulevaisuudelle.

Teksti: Elina Rönnholm
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Pumit ry järjesti ensimmäisen luonnetestinsä 
29.–30.6.2019 Tuusulassa. Testin puuhanaisena ja 
vastaavana koetoimitsijana toimi Minna Hanttu, 
joka piti testin langat käsissään alusta loppuun. 
Minnan apuna testiä oli järjestämässä pieni tehokas 
talkoolaisporukka, joista Jade huolehti ruoka-
huollosta ja muut paikan päällä luonnetestin eri 
toiminnoista. Suuri kiitos teille kaikille!

Tuomareiksi saimme testiimme lauantaille Tuija 
Kardin-Lankisen ja Pirjo Kelloperän ja sunnuntaina 
Pirjon tilalla tuomarina toimi Heli Herranen. Testiin 
osallistui yhdeksän pumia sekä 11 muun rotuista 
koiraa. 

Luonnetestin tarkoitus on mitata ja kirjata koiran 
käyttäytymistä tilanteessa, jossa sen hermostoa 
rasitetaan arkielämän pyöritystä enemmän. Tuo-
marit tarkkailevat ja arvioivat koiran käyttäytymistä 
lukien sen eleitä ja reaktioita samalla kun tuovat 
koiralle erilaisia ärsykkeitä ja uhkia ihmeteltäväksi 
ja ratkottavaksi. Luonnetesti antaa tietoa ja luo 
ymmärrystä testattavan yksilön käyttäytymiseen ja 
koulutettavuuteen, mutta se myös antaa viitteitä 
koiran jalostusominaisuuksista kasvattajille ja 
rotuyhdistykselle.

Luonnetestissä mitattavia osa-alueita ovat:

Toimintakyky: Toimintakykynä pidetään luonteen 
ominaisuutta, joka saa koiran ilman ulkopuolista pa-
kotetta pitämään puolensa todellista tai kuviteltua 
vaaraa vastaan. Se, mitä pidetään toimintakykynä, 
on monen ominaisuuden yhdessä muodostama 
reaktio. Lähin vastaava inhimillinen vastine on roh-
keus. Toimintakyky on koiran kyky hallita tekojaan 
huolimatta siitä, että se on joutunut pelon valtaan: 
koira pystyy pelostaan huolimatta toimimaan 
oikealla tavalla ja tarvittaessa voittamaan pelkonsa 
päästäkseen päämääräänsä. Koiran käsitys tilan-
teesta perustuu perimään ja kokemuksiin. Toiminta-
kyky ei ole mikään muuttumaton ominaisuus, joka 
pysyisi samana kaikissa tilanteissa huolimatta siitä, 
että laukaisijoina toimivat ärsykkeet olisivat samat. 
Kiihkeys vaihtelee eri yksilöiden välillä ja samallakin 
yksilöllä eri tilanteissa. Kaikilla reviirikäyttäytymisen 
omaavilla eläimillä oman alueen ja ennen kaikkea 
sen keskuksen läheisyys vaikuttaa käytökseen. Huo-
limatta yksilön normaalista toimintakyvystä koirat 
ovat toimintakykyisempiä lähellä kotiaan. Myös 
perheenjäsentensä seurassa koira on vähemmän 
peloissaan, tai on ainakin halukkaampi voittamaan 
pelkonsa, mikä perustuu koirien laumaviettiin. 

PUMIT RY:N  
LUONNETESTI  
TUUSULASSA

Teksti: Hanna-Leena Pasanen ja Mari Yli-Jaakkola 
Kuvat: Senni Mulari 

Lähde: Suomen Kennelliitto 
Jalostustietojärjestelmä 

Luonnetesti Säännöt ja arvosteluohjeet
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Terävyys: Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran 
reagoimaan aggressiivisesti sen tuntiessa itsensä 
uhatuksi. Terävyysaste on kääntäen verrannolli-
nen ärsytyskynnyksen korkeuteen. Mitä pienempi 
ärsyke tarvitaan herättämään aggression, sitä 
korkeampi on terävyysaste.

Puolustushalu: Puolustushalulla tarkoitetaan koiran 
synnynnäistä taipumusta hyökkäyksen tai hyökkä-
ysyrityksen avulla aktiivisesti puolustaa itseään, 
laumaansa (ohjaaja) tai reviiriään. Puolustushalu 
vaihtelee tilanteiden, ympäristön ja koiran mielialo-
jen mukaan. Testissä tarkkaillaan koiran käyttäyty-
mistä tilanteissa, joissa uhan aiheuttaa tuntematon 
henkilö tai koiran kuvittelema ärsyke.

Taisteluhalu: Taisteluhaluksi kutsutaan koiran syn-
nynnäistä taipumusta nauttia taistelusta itsestään 
ilman, että se perustuisi aggressioon. Käytöstä 
voidaan kutsua tietynlaiseksi leikkihaluksi – leikiksi, 
jonka olennaisin osa on taistelu. Taisteluhalu on 
koiralle moottori, liikkeelle paneva voima.

Hermorakenne: Hermorakenteella tarkoitetaan 
koiran synnynnäistä heikko- tai vahvahermoisuutta 
sen joutuessa voimakkaisiin ja vaihteleviin sisäisiin 
jännitystiloihin. Hyvällä hermorakenteella tarkoite-
taan kykyä hallita jännitystiloja ilman luonnotonta 
uupumusta, hysteriaa tai muita merkkejä sisäisen 
tasapainon järkkymisestä. Hermostuneisuuden oi-
reita koiralla ovat muun muassa voimakas rauhatto-
muus, kehon värinä, kohonnut pulssi, joka ei johdu 
ruumiillisesta rasituksesta, lisääntynyt nieleskely, 
aiheettomat ja epätarkoituksenmukaiset liikkeet, 
turvan etsiminen (pyrkiminen ohjaajan luo), ripuli 
tai oksentelu.

Temperamentti: Temperamentilla tarkoitetaan 
käyttäytymisen vilkkautta, huomiokyvyn nopeutta 
(tarkkaavaisuutta) sekä kykyä sopeutua uusiin 
tilanteisiin ja ympäristöihin. Suurin osa hyvin so-
peutumiskykyisistä koirista on vilkkaita. Vilkas koira 
on tarkkaavainen ja se vastaanottaa nopeasti uusia 
ympäristön ärsykkeitä ja tottuu niihin ja niiden 
merkitykseen. Erittäin vilkkaat koirat vastaanotta-
vat suuren määrän vaikutteita ympäristöstään ja 
seurauksena on liian suuri hajaannus ja pitempi 
sopeutumisaika. Tämä on vielä korostuneempaa 
häiritsevän vilkkaissa koirissa, sillä ne ovat lähes ky-
kenemättömiä keskittymään ja olemaan paikallaan. 
Näillä koirilla sopeutuminen vaikeutuu myös fyysi-
sestä väsymyksestä, jonka ne aiheuttavat itselleen 
olemalla koko ajan liikkeellä.

Kovuus: Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumus-
ta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä 
kokemuksia.

Luoksepäästävyys: Luoksepäästävyydellä tarkoi-
tetaan koiran suhtautumista vieraisiin henkilöihin. 
Koira on luoksepäästävä, kun se mielellään ja 
oma-aloitteisesti hakeutuu muidenkin tapaamien-
sa ihmisten seuraan kuin ohjaajansa. Koiraa, joka 
selvästi välttää tutustumista tai joka osoittaa selvää 
vastenmielisyyttä joutuessaan kosketukseen vierai-
den kanssa, kutsutaan pidättyväksi. 

Hyväntahtoinen on koira, joka osoittaa hyökkää-
vyyttä vain uhkaavissa tilanteissa. Hyväntahtoisuus 
riippuu paljon koiran terävyydestä. Terävän koiran 
tarkkaavaisuus pieniäkin uhkaärsykkeitä kohtaan 
aiheuttaa sen, että se tekee virhearvioinnin hel-
pommin kuin vähemmän terävät koirat. Avoimuus 

tarkoittaa sitä, että koiran todel-
linen mieliala selvästi ilmenee 
sen käyttäytymisestä riippumatta 
siitä, onko tuo käyttäytyminen 
ihmisen kannalta myönteistä vai 
kielteistä. Luoksepäästävyyden 
arviointiin ei tarvita mitään 
erikoiskoetta, vaan arviointi 
perustuu täysin testituomareiden 
havaintoihin koiran käyttäytymi-
sestä sen kohdatessa ihmisiä.

Laukauspelottomuus: Lauka-
usvarmaksi nimitetään koiraa, 
joka käyttäytyy täysin välinpitä-
mättömästi laukauksiin tai joka 
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on niistä vain normaalilla tavalla 
kiinnostunut. Koirat, jotka ensimmäi-
sen laukauksen jälkeen käyttäytyvät 
rauhattomasti, mutta jotka selviävät 
nopeasti levottomuudestaan ja joille 
toistetut laukaukset saavat aikaan 
yhä pienemmän reaktion, luoki-
tellaan laukauskokemattomiksi, ei 
laukausaroiksi. Koiraa, joka reagoi 
laukauksiin epänormaalin kiihkeästi 
esimerkiksi haukkumalla, hyökkää-
mällä kohti ampujan suuntaa tai on 
muuten kiihkeän innostunut ym-
päristön tapahtumista ja haukkuu, 
mutta joka ei osoita hermostuneisuutta, kutsutaan 
paukkuärtyisäksi. Laukausalttiiksi luokitellaan 
koira, joka reagoi selvästi, suunnilleen samalla 
tavalla jokaiseen laukaukseen rauhoittumatta 
tai hermostumatta enempää ja jonka sisäinen 
jännite ei nouse sellaiseen asteeseen, että selviä 
hermostuneisuuden oireita näkyisi. Laukausaraksi 
nimitetään koiraa, joka laukauksen jälkeen reagoi 
selvän hermostuneesti ja jolla on vaikeuksia mie-
lentasapainonsa palauttamisessa ja joka ammun-
nan toistuessa osoittaa yhtä suurta tai suurempaa 
hermostuneisuutta.

+++ Laukausvarma: Koira, joka käyttäytyy täysin 
välinpitämättömästi laukauksiin tai joka on niistä 
kiinnostunut vain luonnollisella tavalla.

++ Laukauskokematon: Koira, joka reagoi ensim-
mäisiin laukauksiin, mutta kuultuaan useamman 
laukauksen levottomuus pienenee.

+ Paukkuärtyisä: Koira, jolle ampuminen aiheuttaa 
selviä aggressiivisia reaktioita äänen suuntaan.

– Laukausaltis: Koira, joka osoittaa melko selvästi 
epänormaalia, mutta ei hermostunutta käyttäyty-
mistä. Reagoi suunnilleen samalla tavalla jokaiseen 
laukaukseen.

– – Laukausarka: Koira, joka jokaisen laukauksen 
jälkeen reagoi hermostuneesti osoittaen yhtä suur-
ta tai suurempaa hermostuneisuutta. Koiralla on 
vaikeuksia mielen tasapainonsa palauttamisessa. 
(Luonnetestisäännöt)

TULOKSET 
Lauantai 29.6.2019, tuomareina Tuija Kardin-Lankinen ja Pirjo Kelloperä

PUMIUROS ÀRKOSLIGETI KÓCOS MICSODÁS ”SOODA”

Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet

-2 Toimintakyky Riittämätön -30

+1b Terävyys Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä 1

+1 Puolustushalu Pieni 1

-1 Taisteluhalu Pieni -10

+1b Hermorakenne Hermostunein pyrkimyksin 35

+2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30

+1 Kovuus Hieman pehmeä 8

+2b Luoksepäästävyys Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen 30

++ Laukauspelottomuus Laukauskokematon

YHTEENSÄ 65
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PUMIUROS INFLAME’S HEIMDALLR ”WÄINÖ”

Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet

-1 Toimintakyky Pieni -15

+3 Terävyys Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 3

+3 Puolustushalu Kohtuullinen, hillitty  3

-1 Taisteluhalu Pieni -10

+1b Hermorakenne Hermostunein pyrkimyksin 35

+2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30

-2 Kovuus Pehmeä -16

+2a Luoksepäästävyys Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen 30

- Laukauspelottomuus Laukausaltis

YHTEENSÄ 60

PUMIUROS NOISY DOG’S FANTASY ”NOVA”

Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet

-1 Toimintakyky Pieni -15

+1b Terävyys Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä 1

+3 Puolustushalu Kohtuullinen, hillitty  3

-1 Taisteluhalu Pieni -10

+1b Hermorakenne Hermostunein pyrkimyksin 35

+1 Temperamentti Erittäin vilkas 15

-2 Kovuus Pehmeä -16

+2b Luoksepäästävyys Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen 30

+++ Laukauspelottomuus Laukausvarma

YHTEENSÄ 43

PUMIUROS KARVAKORVAN IHANNEVÄVY ”LUKA”

Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet

-1 Toimintakyky Pieni -15

+1b Terävyys Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä 1

-1 Puolustushalu Haluton -1

-1 Taisteluhalu Pieni -10

+1b Hermorakenne Hermostunein pyrkimyksin 35

+2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30

+1 Kovuus Hieman pehmeä 8

+3 Luoksepäästävyys Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 45

+++ Laukauspelottomuus Laukausvarma

YHTEENSÄ 93
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Sunnuntai 30.6.2019, tuomareina Tuija Kardin-Lankinen ja Heli Herranen

PUMIUROS RIHMARULLAN SHELDON COOPER ”ILMARI”

Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet

+1b Toimintakyky Kohtuullisen pieni 15

+1b Terävyys Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 1

+1 Puolustushalu Pieni 1

+2b Taisteluhalu Kohtuullisen pieni 20

+1b Hermorakenne Hermostunein pyrkimyksin 35

+3 Temperamentti Vilkas 45

+1 Kovuus Hieman pehmeä 8

+2a Luoksepäästävyys Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen 30

++ Laukauspelottomuus Laukauskokematon

YHTEENSÄ 155

PUMIUROS NAPOS ZSOLDOS ”NUKA”

Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet

-1 Toimintakyky Pieni -15

+1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1

+1 Puolustushalu Pieni 1

-1 Taisteluhalu Pieni -10

-1 Hermorakenne Vähän hermostunut -35

+2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30

+1 Kovuus Hieman pehmeä 8

+2b Luoksepäästävyys Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen 30

+++ Laukauspelottomuus Laukausvarma

YHTEENSÄ 10

PUMIUROS SCIRPASTA CSASZAR ”TUJU”

Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet

-1 Toimintakyky Pieni -15

+1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1

+1 Puolustushalu Pieni 1

+2a Taisteluhalu Kohtuullinen 20

+1b Hermorakenne Hermostunein pyrkimyksin 35

+1 Temperamentti Erittäin vilkas 15

-2 Kovuus Pehmeä -16

+2a Luoksepäästävyys Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen 30

++ Laukauspelottomuus Laukauskokematon

YHTEENSÄ 71
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PUMINARTTU RIHMARULLAN AMY FARRAH FOWLER ”AMA”

Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet

+1b Toimintakyky Kohtuullisen pieni 15

+3 Terävyys Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 3

+3 Puolustushalu Kohtuullinen, hillitty  3

+2b Taisteluhalu Kohtuullisen pieni 20

+1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35

-1a Temperamentti Häiritsevän vilkas -15

+1 Kovuus Hieman pehmeä 8

+2a Luoksepäästävyys Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen 30

+++ Laukauspelottomuus Laukausvarma

YHTEENSÄ 99

PUMINARTTU SCIRPASTA CSEMEGE BON ”GAIA”

Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet

+1b Toimintakyky Kohtuullisen pieni 15

+1a Terävyys Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 1

+1 Puolustushalu Pieni -1

+2b Taisteluhalu Kohtuullisen pieni 20

+1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35

+1 Temperamentti Erittäin vilkas 15

+1 Kovuus Hieman pehmeä 8

+2a Luoksepäästävyys Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen 30

+++ Laukauspelottomuus Laukausvarma

YHTEENSÄ 125
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ILMARI LUONNETESTIN PYÖRTEISSÄ
Mari Yli-Jaakkola oli ilmoittanut Pumit ry:n luonnetestiin Ilmarin, joka on suorittanut 
myös luonnetta kuvailevan MH-testin. Kysyimme Marilta ajatuksia ja kokemuksia 
luonnetestistä sekä ajatuksia luonnetestin ja MH-testin eroista.

MILLAINEN KOKEMUS LUONNETESTI OLI JA 
MITEN INNOSTUIT TESTAAMAAN PUMISI? 
Kokemus oli myönteinen, Ilmari (Rihmarullan 
Sheldon Cooper) on kolmas testauttamani omis-
tamistani koiristani, ja oli mukava huomata, että 
testituomareiden käytös huomioi jokaisen koiran 
yksilönä, niin kuin mielestäni kuuluukin. Tämä jatkui 
läpi testin eri osioiden. 

Leikitysosiossa koirille annettiin mukavasti aikaa, 
keppi saatettiin vaihtaa pehmeämpään leluun, 
koira sai aloittaa leikin omistajansa kanssa, josta 
se siirrettiin tuomarille ja leikin toivottiin jatkuvan 
hänen kanssaan. Aikaisempina vuosina koirilleni on 
tarjottu puukeppiä parilla heilautuksella, ja jollei 
koira heti moisesta innostunut siirryttiin eteenpäin. 
Pidin nykytyylistä! 

Halusin viedä Ilmarin testiin, koska halusin nähdä, 
tuleeko sen luonteessa tai käyttäytymisessä esiin 
joitakin uusia piirteitä tilanteessa, jossa tapahtuu 
paljon erikoisia asioita lyhyessä ajassa, joissa en voi 
kommunikoida sen kanssa enkä tukea sitä.

OPITKO KOIRASTASI JOTAIN UUTTA TESTIN 
AIKANA TAI TULIKO JOKIN ASIA KOIRAN KÄYT-
TÄYTYMISESSÄ YLLÄTYKSENÄ? 
Testissä ei Ilmarista paljastunut minulle mitään 
uutta, joskin yllätyin, että se oli halukas puolusta-
maan minua, pienesti, mutta kuitenkin. Se tuntuu 
kotona niin äidin pikkupojalta! Se mikä yllätti, oli 
että Ilmari laitettiin laukauskokemattomaksi, kun se 
oli MH:ssa laukausvarma eikä Mejä-kokeessakaan 
ammunnasta ole mainintaa. Tärkeintä toki on, 
että itse tiedän, ettei Ilmari reagoi laukauksiin eikä 
ukkoseen tai ilotulituksiin, koska niin sen elämä on 
rentoa ja helppoa.

OLET KÄYTTÄYNYT PUMISI MYÖS MH-TESTISSÄ. 
MITEN KOET NÄIDEN KAHDEN TESTIMUODON 
EROAVAN TOISISTAAN KOIRAN NÄKÖKUL-
MASTA? EROSIKO KOIRASI KÄYTTÄYTYMINEN 
NÄIDEN TESTIN VÄLILLÄ JOTENKIN? 
Mielestäni MH on koiralle luonnollisempi tilanne 
kuin luonnetesti, sillä siinä sain kommunikoida 
enemmän koiran kanssa: siirtymissä sain jutel-

la koiralle ja sain jutella koetoimitsijan kanssa. 
Palautumiseen oli mielestäni enemmän aikaa ja 
siirtymissä ikään kuin molemmat kohtasivat toisen-
sa: olimme yhdessä ennen seuraavaa tapahtumaa. 
Luonnetestissä menimme liki ventovieraina tapah-
tumasta toiseen. Pidin myös MH:ssa siitä, että koira 
sai olla vapaana, jolloin se sai itse valita mennäkö 
vai olla menemättä tapahtumaan vai jäädäkö vain 
paikoilleen. Koira sai myös käyttää tarvitsemansa 
pakoetäisyyden, jos sitä tarvitsi. Minä tykästyin 
MH-testiin jo ensikokemuksesta Vilhelmiinan (Scir-
pasta Okos) kanssa. Jos ei mitään erikoista satu eikä 
tapahdu, nuorin pumini Verna (Kasevan Citrus) saa 
mennä sekä luonnetestiin että MH-testiin, kunhan 
varttuu ja saamme varattua paikat. 

Ilmari oli ihan samanlainen oma itsensä niin 
testissä kuin luonnekuvauksessa, eikä sille jäänyt 
kummastakaan mitään reaktioita tai käyttäytymistä 
arkielämään.

ONKO JOTAIN MUUTA MITÄ HALUISIT SANOA 
LIITTYEN LUONNETESTIIN? 
Menkää ihmeessä seuraamaan luonnetestejä, 
niin testi tulee tutuksi ja voi rennoin mielin viedä 
sitten omankin pumin testiin, kun tietää miten testi 
etenee

Teksti: Mari Yli-Jaakkola, kuvat: Senni Mulari
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PAIMENNUKSEN 
SUOMENMESTARUUSKILPAILUT
Paimennuksen SM-kilpailut (traditional style) järjes-
tettiin 19.–20.10.2019 Woollandian lammastilalla 
Somerolla. Osallistumiskriteereitä oli tiukennettu 
tälle kaudelle, mutta olimme silti puminarttu Viljan 
(Kisködmönös Csárdás Mici) kanssa oikeutettuja 
osallistumaan SM-karsintaan tänäkin vuonna. Vilja 
edusti tällä kertaa yksin unkarilaisia rotuja. Kokees-
sa oli osallistujia kahdeksasta eri koirarodusta.

Omana tavoitteenani SM-kokeeseen oli saada 
suoritettua karsintarata läpi, mutta toki haaveena 
oli suoriutua karsinnassa niin, että matka jatkuisi 
myös finaalipäivälle. Päätuomariksi kokeeseen 
oli kutsuttu Maria Koblikova Venäjältä. Hän oli 
suunnitellut varsin vaativat radat sekä karsinta- että 
finaalipäivälle. Lokakuun sateinen sääkään ei tehnyt 
suorituksia yhtään sen helpommaksi.

Lauantain karsinnassa rata oli suurelta osin 
litimärällä sänkipellolla. Arvoin meille viimeisen 
suoritusvuoron, joten koko päivän saimme odottaa 
vuoroamme ja vasta iltapäivällä pääsimme omaan 
suoritukseemme varsin raskaan lauman kanssa. 
Radalla oli tutumpia tehtäviä, mutta sen lisäksi 
myös tehtäviä, joita emme olleet päässeet aiemmin 
harjoittelemaan. Sinnikkäästi kuitenkin puskim-
me raskaan radan läpi kohtalaisella suorituksella. 
Suoritusaika riitti ja saimme raavittua kasaan 
pisteitä niin, että sijoitumme karsinnan kahdeksan-
nelle sijalle ja pääsimme siis osallistumaan myös 
finaalipäivälle!

Sunnuntain finaaliradalle lähdimmekin sitten ki-
saamaan ensimmäisenä. Se sopi minulle mainiosti! 
Rata alkoi isossa aitauksessa, jossa ohjaaja merkitsi 
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viisi lammasta, jotka radalla olevassa erottelutehtä-
vässä eroteltaisiin pois 20 lampaan laumasta. Sitten 
otimme koko lauman aitauksesta ulos ja lähdimme 
pihatietä pitkin kohti ensimmäistä tehtävää. Se oli 
ajoneuvon ohitus, jossa koira suojaa laumaa jou-
tumasta ajoneuvon eteen. Radalla oli sen jälkeen 
transom-tehtävä, jossa koira ajoi lauman portista 
toiseen aitaukseen ja jatkoi lauman kuljettamista 
siellä aitauksen myötäisesti, ohjaajan jäädessä 
aidan toiselle puolelle. Transomista matka jatkui 
erotteluun, joka sujui meiltä loistavasti. Saimme 
oikeat lampaat erottelijaan ongelmitta ja tyytyväi-
senä pääsimme jatkamaan matkaa viittä lammasta 
pienemmällä laumalla. Radalla oli sen jälkeen pitkiä 
kuljetusosuuksia, 3 minuutin laidunnus, 75 metrin 
haku, kasvillisuusesteen ohitus, lampaan haltuunot-
to ja erottaminen laumasta, risteykseen pysähdys, 
sillan ylitys, U-kuja sekä radan päättänyt lauman 
traileriin pakkaaminen. 

Tehtävien väliset kuljetusosuudet sujuivat Viljalta 
tuttuun tapaan tyylikkäästi. Tehtävissä oli meille 
kylliksi haastetta. Esimerkiksi pitkää hakua emme 
ole harjoitelleet niin, että olisimme siitä ko-
keessakaan hyvin selvinneet. Muuten jo karulle 
rata-alueelle tuotu kasvillisuuseste (pitkä rivi äm-
päreitä täynnä lehteviä oksia) osoittautui yllättävän 
vaativaksi tehtäväksi kaikille koirakoille! Sillalla ja 
U-kujassa sai käyttää voimaa, jotta lauman sai siir-
tymään esteen kautta märän sänkipellon puolelle. 
Yhteistyöllä saimme kuitenkin painettua radan 
kaikki tehtävät läpi. Moni koirakko joutui jättämään 
osan tehtävistä tekemättä ja useammalla koirakolla 
loppui 35 minuutin suoritusaika kesken, jolloin 
hyväksyttyä tulosta ei ole mahdollista saada. Radan 
lopussa odotti lauman traileriin pakkaaminen, jota 

me emme olleet koskaan päässeet harjoittelemaan. 
Mutta niinpä vaan pienen pumin avustuksella 
pakattiin lauma ongelmitta traileriin ja rata oli suo-
ritettu läpi! Tässä viimeisessä tehtävässä oli apua 
ensimmäisestä suoritusvuorosta, koska en nähnyt 
ennen omaa suoritusta, miten isoihin ongelmiin 
moni koirakko tuossa tehtävässä ajautui!

Fiilis oli kyllä erittäin hyvä, kun vaativa rata oli suori-
tettu. Suorituksessa oli toki puutteita, mutta niin oli 
muillakin koirakoilla. Loppujen lopuksi pisteemme 
riittivät hyväksyttyyn tulokseen PAIM3-T 61 pistettä 
ja SM-kisojen 5. sijaan! Vaikka pisteillä ei tällä 
kertaa juhlittu, niin olin tulokseen ja sijoitukseen 
kuitenkin erittäin tyytyväinen! Tästäkin kokeesta 
lähdimme kotiin pää täynnä treenisuunnitelmia 
seuraavalle kaudelle :)

Teksti: Terhi Wallin

Kuvat: Leena Wallin
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Match Show, eli tuttavallisemmin ”mätsäri”, on epä-
virallinen ja leikkimielinen koiranäyttely. Ensimmäi-
set mätsärit on tiettävästi järjestetty jo 1980-luvul-
la, ja nykyään lähes joka viikonloppu jossain päin 
suomea järjestetään vähintään yksi mätsäri. 

Match Show eroaa oikeasta koiranäyttelystä 
monella tapaa, mutta silti se luo hyvän tilaisuuden 
harjoitella oikeita näyttelykehiä varten. Säännöt 
saattavat vaihdella järjestäjistä riippuen, mutta pe-
rusajatus mätsäreissä on yleensä sama. Tuomarina 
on yleensä paikallinen koira-aktiivi, mahdollisesti 
kasvattaja tai jopa virallinen tuomari. Kehässä ei 
jaeta arvosteluja, vaan koirille jaetaan eri värisiä, 
yleensä sinisiä ja punaisia, nauhoja.

Koirat ilmoitetaan mätsäriin paikan päällä ennalta 
ilmoitetun ajan puitteissa. Osallistuvalla koiralla 
tulee olla rokotukset voimassa Suomen Kennel-
liiton yleisen ohjeistuksen mukaan. Tapahtuman 
järjestäjät tarkistavat kaikkien osallistuvien koirien 
rokotustodistukset. Yleisimmät luokat mätsäreis-
sä ovat pennut, aikuiset ja veteraanit. Pentujen 
alaikäraja on useimmissa mätsäreissä 4 kuukautta. 

Mahdollisesti koirat voidaan jakaa luokittain myös 
isoihin ja pieniin koiriin säkäkorkeuden perusteella. 
Yleensä pumit pääsevät kilpailemaan pienten koi-
rien luokassa, joissa koirat pääasiassa arvostellaan 
pöydällä. Mätsärin osallistumismaksu vaihtelee 
5–10 euron välillä.

Kehään koirat menevät luokittain numerojärjes-
tyksessä pareittain, joten ensimmäisenä kehään 
pääsevät luokkansa numerot 1 ja 2. Tuomari 
käsittelee ja liikuttaa koiria kehässä samaan tapaan 
kuin oikeissa näyttelyissä, mutta palkitsee mielty-
myksensä mukaan toisen koiran sinisellä ja toisen 
punaisella nauhalla. Yleensä ajatellaan punaisen 
tarkoittavan ensimmäistä sijaa ja sinisen toista 
sijaa. Tuomarin käytyä kaikki luokan koirat pareit-
tain läpi, pyydetään kehään kaikki sinisen nauhaan 
saaneet. Näistä tuomari sijoittaa paremmuus-
järjestykseen 4–5 parasta koiraa. Tämän jälkeen 
pyydetään kehään punaisen nauhan saaneet koirat 
ja heidätkin laitetaan paremmuusjärjestykseen. 
Tuomarin käytyä kaikki luokat läpi, on vuorossa 
Best In Show -kilpailu, jonne pyydetään yleensä 

MIKÄ IHMEEN MÄTSÄRI?
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PUMIT RY:N MATCH SHOW 
22.9.2019 IISSÄ 
Pumit ry:n mätsäri saatiin kasaan lyhyellä varoitus-
ajalla ja ilmoittautumiset maailmalle. Viime metreil-
lä huomasimme, että samaan aikaan järjestettiin 
15 km päässä toinen match show, mutta siitä ja 
kylmän tuulisestä säästä huolimatta saimme mätsä-
riimme yhteensä 51 koiraa omistajineen. 

Paikalla oli myös yhdeksän pumia, joista yksi 
uskaltautui kehään asti. Tarmo-pumi 
esiintyi ensimmäisessä mätsärissään 
hienosti ja oli tiukassa kilpailussa 
pienten pentujen luokassa sinisten 
4. sijalla.

Osa paikalla olleista pumeista oli 
vielä liian nuoria osallistumaan ja 
osa oli turistina paikalla imemäs-
sä itseensä näyttelyn tunnelmaa. 
Paikalla olleet ihmiset kyselivät 
kovasti rodusta ja kiinnitimme jopa 
paikallisen lehdistön huomion ja 
tapahtumamme pääsi lehteen asti 
yhdistys ja rotu mainiten!

kaikki sinisten ja punaisten kilpailujen voittajat. Toki 
järjestäjästä riippuen kehään voidaan kutsua vain 
punaisten voittajat. Best In Show -kehässä kilpailee 
yleensä 4–8 koiraa ja yleensä koirista sijoitetaan 
neljä parasta. 

Mätsärissä palkinnot eivät yleensä ole päätä 
huimaavia, vaan tapahtuman tärkein anti on hyvän 
harjoittelutilaisuuden luominen koirakolle. Joskus 
voi onnistaa ja mätsäristä pääsee kotiin palkinto-
säkin ja koiranruokapussien kanssa. Palkinnot mät-
säreihin yhdistykset saavat yleensä sponsoreilta. 
Mätsäri on kehätottumuksen saamisen lisäksi myös 
hyvä tilaisuus käydä harjoittelemassa koiralleen 
häiriön sietoa ihan vain turistina näyttelyalueella 
oleskelemalla. 

Yhdistyksille mätsärit ovat korvaamattomia varain-
keruumuotoja, sillä hyvin osallistujia keränneellä 

Match Show’lla yhdistys voi tienata rahaa kirstuun 
noin 300–700 euroa. Yleensä mätsäreissä on 
koirien omien luokkien lisäksi oheiskilpailuja, kuten 
Lelukoira- ja Lapsi & Koira -kilpailut.

Match Show’mme kauneimmaksi koiraksi valittiin 
saksanseisoja, jonka emäntä joutui palkintovuo-
ren vuoksi tilaamaan itselleen autokyydin kotiin. 
Runsaat palkinnot meille lahjoitti Bobbi.fi, Iin 
Kärkkäinen ja Luonnollinen Kamu.

Teksti ja kuvat: Hanna-Leena Pasanen
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Itsetunto ja sen kautta rakentuva terve itsevar-
muus näkyy kaikessa toiminnassa läpi koiran koko 
elämän.

Varma koira hallitsee itsensä myös hieman kyseen-
alaisissa, pelottavissa ja vaarallisiksi kokemissaan 
tilanteissa. Epävarma koira sen sijaan ajautuu 
toistuvasti vaikeuksiin, joissa sen täytyy erilaisin si-
jaistoiminnoin helpottaa oloaan. Yhtäkaikki, epävar-
man koiran elämä on tasapainottelua pienemmän 
ja suuremman stressin välillä ja tällainen elämä 
kuluttaa koiraa tarpeettoman voimakkaasti. Siksi 
meidän koiranohjaajien ja kouluttajien tulisi pyrkiä 
vaikuttamaan jo koiran nuoruudessa muodostu-
vaan itsevarmuuteen sitä positiivisesti ja rakenta-
vasti kehittäen.

PENNUSTA NUOREKSI: KASVUN LÄHTÖKOHDAT 
JA OLOSUHTEET
Pentu on syntymästään lähtien altis ympäristön 
vaikutuksille. Eri ikäkausina sen saamat positiiviset 
ja negatiiviset tuntemukset painuvat eri voimak-
kuuksilla vaikuttamaan joko lähes merkityksettö-
mästi tai jopa erittäin voimakkaasti sen luonteen 
muovautumiseen.

Dosentti Kai Pelkonen kertoi SuKoKa:n ”Koiran 
käyttäytyminen kasvattajan näkökulmasta” 

-luennollaan iän merkityksestä shokkivaikutukseen 
seuraavaa: ”6¬–8-viikkoinen on herkimmillään ul-
koisten stressivaikutusten ja psyykkisten traumojen 
suhteen. 5-viikkoisena saatu negatiivinen shokki ei 
vaikuta lähestymiseen myöhemmin, kun taas juuri 
8–9-viikkoisella pennulla shokki jää vaikuttamaan 
ja siirtyy kestomuistiin. Taas 12–13-viikkoinen 
on jo ohittanut tämän kehitysvaiheen, eikä saatu 
negatiivinen shokki vaikuta merkittävästi myöhem-
mällä iällä.” (kirjoittaja Jutta Tschokkinen, julkaistu 
Borderi 1/2000 -lehdessä).

Pentuajan kokemusten merkitys siis lienee suurem-
pi, kuin mitä aikaisemmin on uskottu.

On myös selvä tosiasia, että myöhemmälläkin iällä 
saadaan voimakkailla negatiivisilla shokeilla aikaan 
pysyviä käytöshäiriöitä luonteeltaan pehmeille 
koirille.

TUHON AVAIMET
Epälooginen pakotteiden käyttö koulutuksessa, 
samoin kuin koiran kannalta sietämättömän 
voimakkaan paineen luominen, ovat arveluttavia 
keinoja, jotka taitamattomissa käsissä aiheuttavat 
koiralle enemmän pysyviä psyykkisiä vaurioita kuin 
mitä niillä on mahdollista edesauttaa omaksuttavaa 
asiaa.

KOIRAN ITSETUNTO JA SEN KEHITTÄMINEN

Hyvän itsetunnon omaava koira ei ole sama kuin ”röyhkeä koira”, joka käyttää itsevar-
muuttaan negatiivisiin tunteenilmauksiin joko ihmisten tai toisten koirien tyrannisoimi-
seksi. Itsevarman koiran on helppo elää itsensä ja ympäristönsä kanssa tasapainossa.
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Jokainen onnistumiseen päätyvä suoritus kasvattaa 
koiran itseluottamusta. Koira toimii varmasti, kun se 
voi luottaa itseensä ja kykyihinsä selvitä.

Tätä pohjaa vasten voisi helposti kuvitella, että epä-
onnistumiseen päättyvä suoritus horjuttaisi koiran 
itsetuntoa, mutta niin ei välttämättä ole. Sen sijaan 
toiminnan keskeyttäminen, ilman, että suodaan koi-
ralle mahdollisuutta pyrkiä mihinkään ratkaisuun, 
rapistaa sen uskoa selviytymisen mahdollisuuteen. 
Keskeytetyt suoritukset ja niiden johdosta ohjaa-
jasta koiraan välittyvä tyytymättömyys tappavat 
tehokkaasti motivaation tuleviinkin tehtäviin.

Epäonnistunut suoritus on aina seurausta liian vai-
keasta ja/tai huonosti suunnitellusta harjoituksesta. 
Tällaisen harjoituksen keskeyttäminen ilman helpo-
tettua ja koiralle ratkaistavissa olevaa tehtävää on 
yksi suurimpia koulutusvirheitä.

LUONNEANALYYSIÄ
Ennen tapakasvatuksen ja koulutuksen aloittamista 
tulisi pyrkiä mahdollisimman totuudenmukaisesti 
päättelemään koirassa esiin tulleita ja kehityksen 
alla olevia luonteenpiirteitä. Luonteen vahvuuk-
sia kannattaa ruokkia ja mahdollisia heikkouksia 
kompensoida näiden vahvempien osa-alueiden 
hyödyntämisellä.

Jo luovutusikäisestä koirasta voimme havainnoida 
yllättävän paljon. Elämään epäröivästi (aggressiivi-
sesti, arasti, väistävästi) suhtautuva pentu kaipaa 
erityisen paljon tukea ihmiseltä, se tarvitsee ns. va-
rahermot, jotka kannattelevat koiraa yli kaiken sen 
paineen, joka menisi luontaisen kapasiteetin yli.

Pennun valinnassa kannattaa huolellisesti harkita, 
millaiseen luonnetyyppiin omat voimavarat ja osaa-
minen riittävät. Huomattavan terävä (toisin sanoen 
uhkaan aggressiivisesti reagoiva) tai arka koira 
voi olla haasteellinen ja tarjota koulutuksellisia 
mahdollisuuksia, tosin huomattavasti suuremmalla 
työllä kuin avoin, hyvähermoinen ja taistelutahtoi-
nen lajikumppaninsa.

Itsevarma koira luo omistajalleen myös haasteita; 
kuinka motivoida työskentelemään koira, joka on 
perin juurin tyytyväinen itseensä ja elämäänsä eikä 
siksi kaipaa ohjaajansa hyväksyntää niin suuressa 
määrin kuin ohjaajaansa tukeutuvampi lajitove-
rinsa.

OLETKO VARMA? VARMASTIKO?
Onnellisen koiran perusoikeuksiin kuuluu saada 
elää elämäänsä loogisen ja käytökseltään varman 
ihmisen kumppanina.

Epävarmuus on ainakin osittain ihmisestä koiraan 
tarttuva (hankittu) huono ominaisuus, joka vali-
tettavasti ruokkii itse itseään. Koirassa esiin tuleva 
epävarmuus aiheuttaa ohjaajassa epävarmuutta, jo-
hon koira reagoi lisääntyvällä epävarmuudella jne. 
Ohjaaja siis jättää tukematta koiraansa tilanteessa, 
jossa se eniten tarvitsisi apua ja jopa ihmisen 
fyysistä läheisyyttä. Tarvittavan tuen puute esiintyy 
koirassa sijaistoimintoina, esimerkiksi väistämisenä, 
aggressiona tai jopa lamaantumisena.

Näin menetellen koiralle on luotu ns. toisenlainen 
tapa käsitellä epävarmuutta.

Tästä henkisestä kuormittumisesta on vain pieni 
askel siihen, että ohjaaja alkaa kokea tämän uuden 
sijaiskäytöksen ongelmana, eikä enää tee huomi-
oita koskien alkuperäistä oireiden aiheuttajaa eli 
varsinaista syytä.

Perusongelmille, eli epävarmuudelle ja tuen 
puutteelle, on nyt kehitetty uusi ongelma, jonka 
ratkomiseen takerrutaan. Aletaan työstää puhtaasti 
seurauksia, ja unohdetaan syy.

Niin kauan kuin omistajan ja koiran välillä on 
keskinäisiä konflikteja, ilmenee näitä ”toisen tason” 
käytöshäiriöitä mitä moninaisemmissa koulutusti-
lanteissa. Tyypillisiä, pohjimmiltaan epävarmuuteen 
liittyviä kerrannaisongelmia ovat muun muassa 
koiran käsiteltävyysvaikeudet omistajan läsnä olles-
sa (luoksepäästävyys), uskallus pysytellä maalimie-
hen läheisyydessä (henkilöhaku) ja uusiin asioihin 
tutustuminen ohjaajan läsnä ollessa (muun muassa 
luonnetestin kelkkakoe).

Olemalla reilu ohjaaja saat toimia reilun koiran 
kanssa! Mitä teetkin, tee se reippaasti ja itse-
varmasti. Ole koirasi luottamuksen arvoinen ja 
aloita korjaaminen aina pääsääntöisesti omasta 
käytöksestäsi.

OHJAAJAN MERKITYS
Terveellä tavalla itsevarma ohjaaja kykenee kehitty-
mään koiranohjaajana, mikäli hän uskaltaa nähdä ja 
myöntää toimintansa vajaavaisuudet.
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Heikomman itsetunnon omaavan ohjaajan tulisi 
tietoisesti pyrkiä tähän samaan, vaikka prosessi 
on hänelle jo luonteenomaisestikin kertaluokkaa 
vaativampi. Koirakon pienet edistysaskeleet kuiten-
kin kannustavat niin ohjaajaa kuin koiraakin kohti 
suurempaa itsevarmuutta.

Myönteinen askel muutoksen tielle on otettu, kun 
omistaja kykenee kääntämään katseen koirasta 
takaisin itseensä ja tunnistaa koirassaan asuvan 
epävarmuuden sisällään. 

Ohjaaja viestittää koiralleen juuri niitä tuntemuksia, 
joita itse kokee ja koira reagoi näihin. Koiran toimin-
nassa on siis mahdollista nähdä oman toimintansa 
puutteet.

On kohtuullisen helppo ylittää aita sen matalim-
masta kohdasta ja etsiä toistuvasti vikaa niin sano-
tusta saalistusvietittömästä tai taistelutahdottomas-
ta, huonohermoisesta, terävästä tai epäavoimesta 
koirasta. Sen sijaan osoittaa rohkeutta myöntää 
itselleen oma rajoittuneisuutensa kouluttajana ja 
todeta, että koira ei edisty pääosin siksi, että ohjaa-
ja seisoo kehityksen esteenä.

Varsinaisesti luonteeltaan ns. käyttökelvottomia 
koiria ei juurikaan ole, koiranlukutaidottomia ohjaa-
jia sitä vastoin löytyy yllin kyllin.

Hyvä kouluttaja kehittää koiransa vahvuuksia, huo-
no takertuu vähäisiinkin heikkouksiin ja tekee niistä 
kestoselityksiä koulutuksellisille epäonnistumisille. 
Rakentava muutos lähtee ohjaajasta itsestään.

Koulutuksen loogisuuden kannalta meillä jokaisella 
on kehittämisen varaa. Kun olet koiran näkökulmas-

ta katsottuna reilusti toimiva ihminen ja koulutus-
tapasi on johdonmukainen, olet oikeilla jäljillä. Ja 
koska päämäärä ei ole useinkaan ole tärkeämpi 
kuin matkan oivallukset, voi olla, ettei oman toi-
mintasi tarkistuksen jälkeen koiraasi jää kovinkaan 
paljoa koulutuksellista korjattavaa.

REAGOIMINEN VAI YLIREAGOIMINEN
Koiraa kouluttaessasi ole aidosti varma itsestäsi. 
Varmuus on ominaisuus, jota et voi teeskennellä, 
vaikka voit toki opetella mahdollisimman rauhalli-
sen suhtautumisen yllättävien tilanteiden varalta. 
On ainakin osittain oma valintasi, alatko huutaa, 
heilua ja huitoa nähdessäsi käärmeen, ampiaisen 
tai hämähäkin. Vai hengitätkö syvään ja pyrit tilan-
teen tai ainakin hermojesi hallintaan.

Nämä erilaiset tavat reagoida äkillisesti vaihtuviin 
elämänilmiöihin näkyvät selkeästi toimiessa-
si koiran kanssa. Kuinka reagoit, kun koirasi ei 
työskentelekään toivomallasi tavalla? Harmistutko 
sen äkilliseen kurittomuuteen? Onko ensimmäinen 
reaktiosi, että se näyttää sinulle keskisormea?

Pidätkö parempana, että koira yrittää ja mahdolli-
sesti epäonnistuu, vai että jollei se tee oikein, on 
parempi ettei se tee mitään?

Ylireagoinnit kielivät usein ohjaajan epävarmuudes-
ta tai koulutuksellisesta kiirehtimisestä.

KOIRASI TULKITSEE SINUA
Koira tulkitsee tilanteita varsin taitavasti ja huomaa 
epäröintisi lähes poikkeuksetta jo ennen kuin itse 
tiedostat käytöksesi epävarmuuden. Näissä tilan-
teissa koira usein reagoi verbaaliseen viestintääsi 

varsin epätoivotulla tavalla, koska 
elekielesi on sanallisen viestintäsi 
kanssa ristiriidassa.

Näin paljon kommunikointivaikeuk-
sia aiheuttaa pelkästään ohjaajan 
varmuuden puute. Kuinka pienestä 
asiasta onkaan loppujen lopuksi 
kysymys, ja kuinka suuren askeleen 
voimme ottaa tiedostamalla sen.

ELÄMÄÄ, EI SEN ENEMPÄÄ
Nuoren koiran itsetuntoa kas-
vatetaan elämällä koiran kanssa 
normaalia elämää, kokemalla 
yhdessä maailmaa ja sen tarjoamia 
elämyksiä.
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Vuodessa on 365 vuorokautta. Jos 
jokaisena päivänä kykenisimme tar-
joamaan koirallemme yhden uuden 
kokemuksen ja sopivissa määriin 
vahvistamaan jo koettuja asioita, 
loisimme erittäin vankan kokemus-
pohjan sen koko loppuelämälle.

Tämän perustan varaan koiran on 
mahdollista jatkossa tukea tulevia 
reagoimisiaan, vertailla kokemus-
ten voimakkuuksia ja vastaanot-
taa samankaltaisten tilanteiden 
jälkeensä jättämiä positiivisia tai 
negatiivisia mielikuvia.

Koiran henkisen kasvun kannalta on 
tärkeää myös saada elää nuoruus 
ilman turhia henkisiä paineistuksia. On järkevää 
koettaa eliminoida kaikki lyhytkestoista pidemmät 
stressin aiheuttajat pois sen välittömästä elinpii-
ristä, sillä stressipaineiden alla kehittynyt nuoren 
koiran elämä kasvaa helposti vinoon.

Tällaisia stressaavia tekijöitä ovat esimerkiksi koh-
tuuton kuri, olosuhteiden liian nopeat ja toistuvat 
muutokset, laumahierarkiassa korkeammalla 
olevien jatkuva painostus, liian suuret vaatimukset 
suhteessa nuoren koiran osaamiseen jne.

TOTUTTELEMISEN ASTEITTAISUUS
Koiraa ei saada luottamaan ääniärsykkeiden 
turvallisuuteen, jos kouluttaja ajattelee pääsevänsä 
helpommalla valitessaan koiransa kokemuspohjan 
perusteiksi kaksi ääripäätä, esimerkiksi äänityhjiön 
ja metelin – täydellisen hiljaisuuden ja sielua raas-
tavan helvetin. Sama pätee kaikkeen toimintaan: 
koiran itsetunto luodaan vähitellen turvallisten 
kokemusten saattelemana, ja niihin positiivisia mie-
likuvia yhdistämällä. Askel kerrallaan. Liian paljon 
ja liian nopeasti ei ole hyvä kenellekään. Sanotaan-
han, että ”paras tapa pilata tuleva maailmanmesta-
ri, on tehdä siitä nuorten maailmanmestari”.

ONGELMIEN KORJAAMINEN
Itsetunnon puutteesta kärsivän koiran traumoja on 
helppo syventää ja saattaa ne kroonisiksi. Riittää, 
kun aloittaa itsevarmuuden puutteesta aiheutuvat, 
mutta jo toisen muotoisiksi ongelmiksi muuttunei-
den käytöshäiriöiden sinänsä hyvää tarkoittavat, 

mutta ärsykelataukseltaan massiiviset paikkausyri-
tykset. Herkän koiran negatiivisia kokemuksia 
ihmisistä ja/tai tilanteiden aiheuttamaa pelkoa ei 
voi hoitaa tuhannen jättikivan ja makkarankuoriin 
pukeutuneen ihmisen rynnäkkökohtaamisella. 
Äärimmilleen viedyt korjausyritykset heilauttavat 
epävarman koiran herkkää vaakaa tempoilevasti 
vastakkaiseen suuntaan, eikä koiralle näin suoda ti-
laisuutta päästä tasapainoon tuntemustensa kautta.

Kiirehtimällä korjattu koira vaatii tulevaisuudessa 
vielä suuremman korjauksen, eikä korjattu koira ole 
koskaan ehjän veroinen. Ja mitä epätoivoisemmaksi 
omistaja tässä edistymättömässä projektissaan 
tulee, sitä suuremmalla paineella toteutetaan 
korjauksen korjaus. Ratkaisua ei todennäköisesti 
näillä metodeilla voi löytää, jos ongelman perussyy 
eli epävarmuus on jo alusta lähtien jätetty huomi-
oimatta.

ITSETUNTO RAKENTUU YMPÄRISTÖSTÄ HEI-
JASTUEN
Pentukoiraa kannattaa kannustaa jo luovutusiästä 
lähtien mahdollisimman suureen toiminnallisuu-
teen ja yritteliäisyyteen vahvistamalla toivottuja 
toimintoja suorastaan avokätisen positiivisesti. 
Näin koiran kannalta miellyttävien tapahtumien 
keskeinen hahmo on aina ihminen, joka elää aidosti 
mukana ja jonka rehelliseen ja kannustavaan pa-
lautteeseen se oppii luottamaan.

Koira kokee elämässään voimakasta tarvetta yhdes-
säololle. Tämän laumavietin olemassaolon varaan 
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on luontevaa rakentaa koiran ja ohjaajan välinen 
suhde. Suhdetta, samoin kuin koiran itsetuntoa 
vahvistetaan viettämällä runsaasti aikaa kahdestaan 
koiran kanssa, vaikka perheeseen kuuluisikin muita 
ihmisiä ja toisia eläimiä. Yhdessä vietetyt hetket ja 
koetut onnistumiset sekä koiran huomiointi yksilö-
nä muodostavat pohjan sen terveelle itsetunnolle.

Jos järjestät koiralle aikaa, niin kuin se olisi maail-
massa lisäksesi ainoa elollinen olento, niin sinusta 
varmasti tulee sen elämän keskipiste. Ja toisinpäin: 
et voi odottaa saavasi koiraltasi kovinkaan täydellis-
tä huomiota, jos itse olet mukana vain osittain.

KOIRA ELÄÄ YHTEISÖSSÄ
Koiran elämä on aina jollain tavoin elämistä 
laumassa, joko ihmis- tai koiralaumassa. Lauma voi 
käsittää koiran lisäksi vain yhden ihmisen tai olla 
jopa monen kymmenen koiran ryhmittymä. Kuinka 
tällainen lauma jäsentyy, riippuu sen yksilöiden 
sosiaalisista taidoista.

Harvoin mikään ryhmä elää pysyvässä muuttu-
mattomuudessa, vaan dynamiikka liikehtii aina 
johonkin suuntaan. Mitä enemmän laumassa on 
jäseniä, sitä suuremmalti tämä laumaliike vaikuttaa 
yksilöihinsä: sitä laajemmat konfliktitilanteet ovat ja 
sitä suurempi on tuhovaikutus mahdollisen leimah-
duksen sytyttyä.

Muista, että huolimatta laumahierarkiasta yksilön 
etu menee aina lauman edun yläpuolelle.

Laumoilla on pyrkimys järjestäytyä jonkinlaiseen 
arvojärjestykseen, jossa on edustettuna sekä 
päätöksentekijöitä että alempiarvoisia toteuttajia. 
Laumahierarkian kannalta systeemi on toimiva, jos 
lauman yksilöt sopeutuvat tähän tilanteeseen oi-
rehtimatta. Sen sijaan, jos laumassa on kiusaajia ja 
kiusattuja, ei yhteiselo ole perusteltavissa. Millaisen 
mahdin voimin tällainen lauma säilyttäisi kokoon-
panonsa ”luonnontilassa”? Elintilan rajaaminen tuo 
mukanaan omat ongelmansa.

ÄLÄ ANNA KIUSATA TAI JOUTUA KIUSATUKSI
Ihmisilläkin on taipumus järjestellä maailmaansa 
ryhmiksi, jotka pysyvät koossa joihinkin intresseihin 
pohjautuen: työpaikat taloudellisiin seikkoihin noja-
ten, aatteelliset ryhmät ideologiaan tukien jne.

Huolimatta yhteisistä pyrkimyksistä, ei mikään 
taloudellinen tai ideologinen perusta olisi riittävä 
pitämään koossa ryhmittymää, jonka yhdellä 
jäsenellä olisi pakonomaisen sairaalloinen tarve 
tarkoituksenmukaisesti vahingoittaa ryhmän toista 
jäsentä. Kiusattu osapuoli ahdistuisi ja tällä olisi 
luultavasti vaikutuksia koko ryhmän hyvinvointiin. 
Hyvin todennäköisesti kiusatun lisäksi myös muilla 
ryhmän jäsenillä ilmenisi erilaisia oireita, jotka 
kielisivät kasvavasta epävarmuudesta ja yleisestä 
pahasta olosta.

Koiralaumassa voi myös ilmentyä näitä pahoin-
voinnin merkkejä, joita pystymme havaitsemaan 

tarkkailemalla lauman 
yksilöiden henkistä tilaa.

Olennaista on vain se, voi-
vatko koirayksilöt laumassa 
hyvin vai huonosti. Näihin 
asiantiloihin ihminen 
vaikuttaa valinnoillaan ja 
valintojen onnistumisen 
paras mittari on koira itse.

Kun luotat itseesi, voit 
luottaa koiraasi.

Kun koira luottaa itseensä, 
se voi luottaa sinuun.

Teksti: Salme Mujunen 

Kuvat: Terhi Wallin
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RAHA TULI, RAHA MENI  
VAI JÄIKÖ TILILLE SITTENKIN JOTAIN

Toimin Pumit ry:n jäsensihteerinä ja rahastonhoita-
jana nyt viidettä vuotta. Rahastonhoitajan tehtäviin 
kuuluu maksaa yhdistykselle tulleet laskut ja pitää 
kirjaa joka kuukauden menoista ja tuloista. Rahas-
tonhoitaja laatii päättyneen vuoden tilinpäätöksen 
hallitukselle ja toimittaa sen pöytäkirjojen kera toi-
minnantarkastajille ennen kevätkokousta, jossa se 
käsitellään ja hyväksytään. Lisäksi rahastonhoitaja 
laatii syyskokoukseen seuraavan vuoden talousar-
vioesityksen toimintasuunnitelman pohjalta. Jäsen-

sihteerinä pidän kirjaa yhdistykselle maksetuista 
jäsenmaksuista ja huolehdin, että jäsenrekisterin 
tiedot ovat ajan tasalla. 

Perusjäsenelle yhdistyksen raha-asiat ovat esillä 
vain kevät- ja syyskokouksien pöytäkirjojen ja 
liitteiden verran, joten ajattelin esitellä hieman 
tarkemmin, mistä yhdistyksen rahat tulevat ja mihin 
ne menevät. Samalla se toivottavasti helpottaa 

ymmärtämään, mihin kaikkeen jäsenten maksamat 
jäsenmaksutuotot menevät, ja miksi jäsenmaksujen 
kerääminen on yhdistykselle tärkeää. 

Edellisessä lehdessä oli kevätkokouksen liitteenä 
vuoden 2018 tilinpäätös ja tuloslaskelma, joten 
tässä hieman tarkempaa analyysiä niiden sisällöistä. 
Varsinaisen toiminnan alla menoiksi ja tuloiksi oli 
ilmoitettu alla olevassa taulukossa näkyvät meno- 
ja tuloerät.

Näyttely- ja kilpailukuluissa maksettiin viime vuon-
na vain agiltymestaruusjoukkueen osallistuminen, 
60 euroa. Summa jäi pieneksi, koska esimerkiksi 
Pumi Show’ta ei järjestetty. Viime vuonna järjeste-
tyn match show’n kulut kirjattiin selkeyden vuoksi 
koulutuskuluihin. Mätsäri järjestettiin samaan 
aikaan rally-tokokoulutuksen kanssa ja niiden 
hankinnat tehtiin kimpassa. Kuluista oli mahdo-

MENOT TULOT

Näyttely- ja kilpailukulut -60,00 €

Jäsenkulut -265,00 €

Koulutuskulut –4 321,40 €

Toimistokulut –145,13 €

Julkaisukulut –1 811,85 €

Sekalaiset kulut –18,80 €

Postituskulut –1 661,00 €

Yhteensä menot –8 283,18 €

Tarvikemyynti 358,90 €

Näyttely- ja kilpailutuotot 5,37 €

Jäsentuotot 4 062,00 €

Koulutustuotot 4 860,70 €

Julkaisutuotot 110,00 €

Yhteensä tulot 9 396,97 €

Tilikauden tulos 1 113,79 €
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ton erottaa osa näyttely- ja kilpailukuluiksi ja osa 
koulutuskuluiksi.

Jäsenkuluihin kuuluivat pakolliset jäsenmaksut, joi-
ta ilman yhdistys ei voi virallisesti toimia ja edustaa 
rotuaan: Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsenmaksu 
40 euroa, Suomen Agilityliiton jäsenmaksu 195 
euroa ja Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsenmaksu 
30 euroa. Agilityliitolta tuli normaalin 135 euron 
jäsenmaksun lisäksi 60 euron lisäjäsenmaksu 
paikkaamaan liiton heikkoa taloudellista tilannetta. 
Kannattaa muuten huomioida, että Agilityliiton 
jäsenmaksun suuruus on liiton sääntöjen mukai-
sesti sidottu jäsenyhdistysten jäsenten lunastamien 
lisenssien määrään: agilitya kisaavan ei kisalisenssin 
saadakseen tarvitse välttämättä kuulua Pumit ry:n 
lisäksi mihinkään muuhun agilitya harrastavaan 
yhdistykseen, vaan kisalisenssin voi hankkia Pumit 
ry:n nimiin. Pumit ry:llä olisi vielä muutama lisens-
sipaikka vapaana jäsenistölle. Jos kisaaminen Pumit 
ry:n nimissä kiinnostaa, asiasta kannattaa olla 
yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan.

Jäsenkulut tulevat ensi vuonna nousemaan, jos Pu-
mit ry liittyy Suomen Palveluskoiraliittoon. Sen jä-
senmaksu tulee olemaan Pumit ry:n kohdalta noin 
600 euroa. Suurelle jäsenmaksulle tullaan varmasti 
saamaan kuitenkin vastinetta, jonka laajuus tulee 
riippumaan juuri teistä jäsenistä. Kannattaa hyö-
dyntää tätä mahdollisuutta päästä treenaamaan ja 
kisaamaan sopivia palveluskoiralajeja oman pumin 
kanssa, kun se on taas pitkästä aikaa mahdollista.

Koulutuskulut ovat usein aina suurin kuluerä ja niin 
sen mielestäni pitää ollakin. Yhdistyksen toiminnan 
aktiivisuus näkyy minusta parhaiten juuri sen järjes-
tämien koulutusten määrässä. Viime vuonna kou-
lutuskulut olivat 4 321,40 euroa. Suurin menoerä 
oli luonnollisesti kaksipäiväiset Pumipäivät. Sen 
kulut olivat yhteensä 2 487 euroa, johon kuuluivat 
majoitus- ja ruokailukulut sekä kenttävuokra. On 
onni saada kouluttajia paikalle reilulla talkoohen-

gellä tai vain pienin kustannuksin, sillä koulutus-
kuluihin saisi helposti usean sadan euron lisäerän 
kilometrikorvausten ja päivärahojen muodossa. 
Nöyrimmin kiitän Pumipäivien osallistujana sekä 
yhdistyksen rahastonhoitajana teitä kaikkia, jotka 
olitte kouluttamassa. Panostuksenne yhdistyksen 
hyväksi on arvokasta.

Pumit ry:n järjesti viime vuonna Pumipäivien lisäksi 
monipuolista koulutusta jäsenilleen: agility- 
koulutusta, trimmauskurssin, paimennuskurssin, 
rally-tokotreenit ja match show’n. Suurimmassa 
osassa koulutuksista tulot kattavat menot mutta 
voittoa ei juuri jää. Jäsenten kannalta on tärkeää, 
että tapahtumien hinnat saadaan pidettyä kohtuul-
lisina, mutta samalla tulee välttää, ettei koulutusten 
loppusaldo menisi järjestään miinukselle. 

Koulutustuotot olivat viime vuonna 4 860,70 euroa. 
Pumipäivien tuotot olivat 2 667,70 euroa eli päivät 
jäivät hieman plussan puolelle. Vaatii tarkkaa 
laskentaa saada arvioidut tulot kattamaan arvioidut 
menot, onneksi siinä onnistuttiin nyt hyvin. Loput 
tuotoista tulivat edellä mainitsemistani koulutuk-
sista. Koulutuskulujen ja -tuottojen ero oli viime 
vuonna plussan puolella 539,30 euroa. Parhaiten 
tuottoa toivat yhdessä järjestetyt Match Show 
ja rally-tokotreenit: 276 euroa. Loput 263 euroa 
tulivat muista viime vuoden koulutuksien pienistä 
plus-eristä. Pienistä puroista se joki syntyy.

Toimistokulut, viime vuonna 145,13 euroa, koostu-
vat pankin palvelumaksuista. Muita toimistokuluja 
ei Pumit ry:llä yleensä ole. Palvelumaksun suuruus 
vaihtelee kuukausittain sen mukaan, miten paljon 
tilitapahtumia kussakin kuukaudessa on. Siten niin 
sanottu kallein kuukausi on surkuhupaisesti se, jol-
loin jäsenet maksavat eniten jäsenmaksuja ja tilille 
karttuu paljon rahaa.

Julkaisukulut ovat aina olleet toiseksi suurimmat 
menot joka vuosi, viime vuonna ne olivat 1 811,85 
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euroa. Julkaisukulut käsittivät yhdistyksen netti-
sivut 244,80 euroa, PUMIT-lehden kopiointikulut 
827,85 euroa ja lehden taiton 719,20 euroa sekä 
UPK:n lehdessä julkaistun mainoksen 20 euroa. 
Lehtiä julkaistiin viime vuonna kolme ja niiden 
kopiointikulut vaihtelivat hieman riippuen lehtien 
sivumääristä, värillisistä kansista ja kopioiden 
määristä. PUMIT-lehden taitosta ehti viime vuonna 
tulla vain kahden lehden lasku ja ne olivat yhteensä 
siis 719,20 euroa. Yhteensä kolmen lehden taitto 
on maksanut vuodessa vähän runsas 1 000 euroa. 
Nyt taiton tekee talkootyönä Terhi Wallin ja sen 
myötä yhdistys säästää merkittävän summan rahaa 
muuhun toimintaansa ja sen kehittämiseen. Suuri 
kiitos Terhille panoksestasi yhdistyksen hyväksi. 
Lisäksi näin lukijan silmään lehden uusi ulkoasu on 
mielestäni erittäin onnistunut!

Myös postituskulut ovat joka vuosi suuri kuluerä: 
viime vuonna ne olivat 1 661 euroa. Suurin osa 
niistä koostuu PUMIT-lehden postituksista, viime 
vuonna ne tekivät yhteensä 1 504,60 euroa. Toivon-
kin yhdistyksen rahastonhoitajana hartaasti, ettei 
Posti nosta jälleen kerran postimaksujaan! Loput 
postitusmenoista tulivat jäsensihteerinä lähettä-
mistäni kirjeistä ja PUMIT-lehdistä uusille jäsenille, 
syyskokouskutsun postittamisesta ja tarvikemyyn-
nin postikuluista. 

Sekalaiset kulut muodostuvat nimensä mukaisesti 
sekalaisista kuluista, joita ei voi sijoittaa mihinkään 
tiettyyn kuluerään. Usein ne liittyvät kevät- ja syys-
kokouksiin, niiden tilavuokriin ja tarjoiluihin. Viime 
vuonna ne olivat pienet, vain 18 euroa ja muo-
dostuivat tällä kertaa syyskokouksen tarjoiluista. 
Yhteensä yhdistykselle kertyi kuluja viime vuonna 8 
283,18 euroa.

Edellä mainittujen tietojen perusteella voi laskea, 
että suurin kuluja aiheuttava asia yhdistyksen 
toiminnassa on jäsenlehti. Sen menot olivat viime 
vuonna yhteensä 3 051,65 euroa: taitto 719,20 

euroa, tulostus 827,85 euroa ja postitus 1 504,60 
euroa. Lehti on näkyvin ja jäsenille usein se ainoa 
hyödyke, jonka yhdistyksestä saa ja mielestäni sen 
julkaiseminen on ehdottoman tärkeää. Lehden 
sisältöön tulee panostaa ja mielestäni siinä on 
onnistuttu hyvin. Jäsenten kannattaa kuitenkin 
antaa palautetta ja etenkin juttuideoita lehteä var-
ten, jotta saisimme tälle suuresta kuluerästä vielä 
paremman hyödyn meille kaikille.

Siirrytään sitten tulojen puolelle. Käsittelin jo 
aikaisemmin koulutustuotot, joten en kertaa niitä 
enää. Toinen suuri tuloerä ovat tietenkin jäsen-
maksut, jotka toivat yhdistykselle viime vuonna 4 
062 euroa. Viime vuoden lopussa yhdistyksellä oli 
yhteensä 255 jäsentä, joista suurin osa vuosijä-
seniä. Heidän lisäksi oli perhe- ja pentujäseniä ja 
kolme kirjeenvaihtajajäsentä. Jäsenlehden menot 
olivat viime vuonna noin 1 000 euroa vähemmän 
kuin jäsenmaksujen tuomat tulot. Lehti on usein se 
ainoa anti, mitä yhdistyksestä saa. Joku varmaan 
miettii, voisiko jäsenmaksua siksi alentaa.

Edellä mainittujen menojen perusteella on kui-
tenkin helppo nähdä, että yhdistyksellä on paljon 
pakollisia menoja, jotka tulee saada katettua 
jotenkin. Niitä ovat esimerkiksi muiden yhdistyksien 
jäsenmaksut, pankin palvelumaksut ja nettisivujen 
tuomat kulut. Niihin on saatava rahat jostakin eli 
juuri jäsenmaksuista. Perustelut Pumit ry:n tämän 
hetkiselle 20 euron jäsenmaksulle ovat mielestäni 
hyvät.

Tarvikemyynnin tuotot olivat viime vuonna ilah-
duttavan hyvät: 358,90 euroa. Muutama hittituote 
ja tapahtuma, joissa tuotteita on helppo ostaa, 
lisäävät näitä tuloja selvästi. (Tästä tulikin mieleen 
hyvä joululahjavinkki: pumiparkkimittari! Takaan, 
ettei hauku. Kannattaa tutustua yhdistyksen netti-
sivuilla.)

Koulutustuotot ja jäsentuotot ovat yhdistyksen 
suurimmat tulonlähteet muiden tuloerien jäädessä 
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melko pieniksi. Näyttely- ja kilpailutuottoa toi viime 
vuonna MEJÄ-koe, yhteensä 5,37 euroa. MEJÄ-koe 
järjestettiin yhdessä toisen yhdistyksen kanssa ja 
Pumit ry:lle tilitetystä summasta oli jo vähennetty 
kokeen menot. Hurjasta reilun 5 euron tuotosta on 
helppo päätellä, ettei erinäisiä tilaisuuksia järjestetä 
rahan kiilto silmissä, vaan pelkästä halusta tarjota 
jäsenistölle mahdollisuus osallistua puminsa kanssa 
eri koulutuksiin ja kilpailuihin. 

Julkaisutuotot, 110 euroa, muodostuivat kasvatta-
jien maksamista kasvattajaruutumaksuista, joilla he 
saivat kennelinsä tiedot näkyviin lehteen ja netti-
sivuille, ja vuoden viimeisessä lehdessä julkaistuista 
jouluilmoituksista. 

Viime vuonna Pumit ry:n tilikauden tulos jäi pitkäs-
tä aikaa reilusti plussalle 1 113,81 euron verran. 
Se oli todella tärkeää yhdistyksen selviytymisen 
ja jatkon kannalta, sillä valitettavan pitkään tulos 
on ollut miinuksen puolella. Nykyinen vuosi on 
tätä kirjoittaessa menossa jo lokakuun lopussa 
ja rahastonhoitajaa ilahduttaa, että myös tämän 
vuoden tulos näyttää jäävän reilusti voiton puolelle. 
On tärkeää saada rahaa säästöön tulevaa toimintaa 
varten. Lisäksi alkuvuodesta tulee maksettavaksi 
aina monia laskuja jäsenmaksujen tuoman tuoton 
painottuessa usein myöhempään kevääseen. 

Pumit ry:n tase oli viime vuonna seuraava:  

Teksti: Anna-Mari Viitala

VASTAAVA VASTATTAVAA

Rahoitusomaisuus

    Kassa 6,65 €

    Pankkitili 2 885,54 €

Yht. rahoitusomaisuus 2 892,19 €

Yhteensä vastaavaa 2 892,19 €

Pääomatilit

     Edellisen vuoden tulos / oma pääoma 1 778,38 €

Yht. pääomatilit 1 778,38 €

Tilikauden tulos 1 113,81 €

Yhteensä vastattavaa 2 892,19 €
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VALOKUVAUSKILPAILU
Valokuvauskilpailuun tuli mahtavat 47 kuvaa ja yhdistyksen jäsenistä kutsuttiin 
kuuden hengen raati valitsemaan kolme parasta kuvaa. Voittajiin ollaan yhteydessä 
henkilökohtaisesti.

1. sija ”Hyppäävä pumi”, kuvaajana Jutta Törnqvist

KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE 
 JA ONNEA VOITTAJILLE!
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2. sija ”Kilpisjärvellä”, kuvaajana Mika Pasanen

3. sija ”Huhtikuu”, kuvaajana Vilma Ojell
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PUMIPÄIVÄT 2019
Tänä vuonna Pumipäivät järjestettiin 30.8.–
1.9.2019 Yläneellä Kuralan Kartanotilalla. Ympäristö 
tarjosi hienot puitteet pumien aktiiviviikonlopulle 
ja saimme paikalle ennätysmäärän osallistujia. 
Kaikkiaan Pumipäivillä kävi 29 vierailijaa ja ainakin 
30 pumia sekä yksi mudi, näistä jäi majoittumaan 
19 henkeä pumeineen.

Kouluttajina viikonlopun aikana oli Ulla Lehikoinen 
(TE-jälki) Maija Kivinen (FH-jälki), Hanna-Leena 
Pasanen (Nose Work), Terhi Wallin (rally-toko), 
Jyrki Försti (agility) ja Elina Rönnholm (agility). 
Pumit näyttivät taas lahjakkuutensa eri lajeissa ja 
treenaamisen lisäksi ohjelmassa oli lauantai-iltana 
yhteinen illanvietto savusaunan ja yhteisen iltapa-
lan merkeissä. 

ENSI KERTAA PUMIPÄIVILLÄ
Pohjoisessa asuvana pääsin osallistumaan Pumipäi-
ville nyt ensimmäistä kertaa pumityttöjeni Nastan 
ja Airan kanssa. Matkaseuran saaminen vaikutti 
olennaisesti reissuun lähtöön ja leirille osallistumi-
nen olikin kaikkien kilometrien arvoista. Hanna-Lee-
na ja Pulmu-pumi nappasivat meidät Iistä kyytiin ja 
reilut 600 kilometriä taittuivat nopeasti pumijut-
tuja jutellessa. Saavuimme kartanotilalle vasta 
yömyöhällä, joten paikan kauneus valkeni vasta 

aamulla. Maalaismiljöö puhuttelee ketä tahansa, 
mutta erityisen ihanteellinen se on koirien kanssa. 
Lauantaiaamun kokoontumisessa tuli tutuiksi 
useita ihmisiä ja koiria, joiden edesottamuksia on 
aiemmin päässyt seuraamaan vain nettipiuhojen 
välityksellä. 

Molempien päivien treenit tuntuivat kulkevan hyvin 
ja eri lajien parissa oli ilahduttavan paljon nuoria 
ja vanhempia koiria touhuamassa. Omien koirieni 
kanssa osallistuin neljän lajin koulutuksiin. Nuori 
Aira-pentu sai mukavaa aktivointia TE-jäljen ja Nose 
Workin alkeiden parissa, ja aikuisen narttuni kanssa 
osallistuin rally-tokoon ja agilityyn. Minua ilahdutti 
nähdä, että leiri oli vetänyt paikalle monenlaisia pu-
min omistajia, jotka olivat kiinnostuneita osallistu-
maan tarjolla olleeseen hyväntuuliseen toimintaan 
ja yhteiseen ajanviettoon. Kaikkiaan pumeja taisi 
olla paikalla kolmisenkymmentä! 

Teksti: Mirjami Hornela
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PARI PIKKUISTA PUMIA PUMIPÄIVILLÄ
Sisarukset Fasu ja Petteri saapuivat alkukesästä 
Unkarista Suomeen. 

Hurmeen Ari luuli lähtevänsä hakemaan yhtä 
narttupentua, mutta nopeiden keskusteluiden ja 
päätösten jälkeen sieltä tuli myös meille pentu. 
Meille tuli 1.–2.6. välisenä yönä Kisködmönös-ken-
nelistä kotiin poika, jonka jälkeen Ari vei tytöntir-
pakan heille. Sisarukset ovat sen jälkeen nähneet 
useamman kerran ja aina yhtä onnellisina.

Päätimme lähteä Pumipäiville katsomaan muita 
pumeja ja kokeilemaan jotain pennulle sopivaa. 
Ajattelimme, että yksi päivä on hyvä näin aluksi. 
Kun saavuimme lauantaiaamulla paikalle ja Petteri 
näki Fasun, siltä pääsi parku. Ikävä oli kauhean 
kova. Se meni heti painiksi, eikä Fasu-tyttö jäänyt 
alakynteen millään lailla. Paikalla oli myös yksi vielä 
pienempi pentu, ja meidän riehakkaat kaverukset 
tuntuivat yhtäkkiä isoilta.

Pumipäivien paikkana Kuralan kartanotila oli tosi 
hyvä ja siellä oli kiva harrastaa ja temmeltää. 
Saimme kokeilla agilityrataa, ja Jyrki Försti opetti ja 
neuvoi meitä tosi hyvin. Pumit rakastavat agilityä. 

Putkeen mentiin enempiä kyselemättä, ja hypyt 
menivät edestakaisin ja vähän kuinka vain. Ihmet-
telen, ettei mestaruustasolla näy nykyään pumeja 
kahmimassa pokaaleja. Emännältä ja isännältä 
vaaditaan kyllä huippukuntoa. Näin televisiossa 
kerran pullukan miehen, joka ohjasi koiraansa tosi 
kaukaa: ei itse juossut paljon, mutta yhteys koiraan 
säilyi upeasti.

Epäilin aluksi kovin Nose Workia: miten pentu 
lainkaan tajuaa siitä mitään? Olin sen suhteen 
väärässä ja onneksi menimme kokeilemaan erilaisia 
juttuja. Petterikin unohti siskonsa, kun sai tehtäviä. 
Olin hämmästynyt ja hirveän ylpeä. Ohjaajat olivat 
niin lempeitä ja mukavia, että itsekin rentouduin 
katsomaan, miten pentu nuuskutti purkkeja.

Tapasimme Pumipäivillä vanhoja tuttuja ja uusiakin 
tuttavuuksia tuli mukavasti. Meillä oli Fasun 
perheen kanssa pienimuotoinen leiri pystyssä, kun 
olimme tapahtumassa vain yhden päivän. Söimme 

eväitä ja keskustelimme kivasta päivästä. Katselim-
me pumeja, joita siellä näkyi jonkin verran. Alue 
oli aika laaja ja harjoituksia oli tiiviisti ja meillä oli 
aikaa rajoitetusti, joten emme päässeet tarpeeksi 
päivittämään pumikuulumisia. Seuraavalla kerralla 
taitaa tulla yönylireissu.

Järjestäjät olivat tehneet paljon töitä ja siitä suuri 
kiitos teille!

Mukana olivat Mauno ja Paula Lindgren, Ari ja Eva 
Hurme ja ihanat koiramme Fasu ja Petteri.

Teksti: Paula Lindgren

Aukeaman kuvat: Maunu Lindgren ja Ari Hurme
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Laumahaastattelun viimeisessä osassa Eila, Carita ja Eeva kertovat muun muassa aja-
tuksistaan pumista laumakoirana ja siitä, mikä heistä on tärkeintä lauman hyvinvoin-
nin kannalta. Caritan laumaan kuuluu neljä pumia, Eevalla on seitsemän pumia sekä 
kaksi iäkästä serra de airesinpaimenkoiraa. Eilalla on yhdeksän pumin lauma. 

Millaiset asiat ovat mielestäsi tärkeitä lauman 
hyvinvoinnille ja toimivuudelle?

Eila: Mielestäni laumassa on tärkeää tasapaino. 
Tarkoitan sitä, että lauma tietää ihmisen olevan 
tässä laumassa pomo. Lisäksi itse haluan, että olen 
tasapuolinen lauman jäseniä kohtaan. Pyrin anta-
maan lauman jäsenille välillä laatuaikaa yksistään 
vain minun kanssa. Lisäksi sekoittelen välillä pakkaa 
lenkillä enkä ota koskaan koko laumaa yhdellä 
kertaa lenkille.

Carita: Tärkeintä on se, että lauman jäsenet tulevat 
hyvin toimeen keskenään. Ketään ei kiusata 
eikä höykytetä. Välillä on hyvä rajata porukkaa, 
varsinkin, jos innostutaan tai kiihdytään liikaa. Kun 
on monta pumia ja harrastaa yhden tai kahden 
kanssa aktiivisesti, täytyy antaa muille vastaavasti 

aikaa omiin aktiviteetteihin.  Joskus tunnen huonoa 
omaatuntoa, kun aika ei tahdo riittää kaikkeen. 

Eeva: Tärkeintä on, että lauman jäsenet tulevat 
toimeen keskenään, ketään ei saa terrorisoida. 
Silloin elo laumassa on suunnilleen sopuisaa. Lisäksi 
omistajan pitää olla sellainen, että hän saa pidettyä 
pakan kasassa, luontainen auktoriteetti ei ole 
lainkaan pahasta.

Millainen pumi on laumaeläjänä?

Eila: Kaikki pumit eivät sovellu isoon laumaan. Jos-
kus on meille tullut nuori aikuinen koira, joka ei ole 
sopeutunut laumaan. Pumit mielestäni haukkuvat 
laumassa enemmän, äänen määrä kasvaa huo-
mattavasti, kun lauman koko kasvaa. Lisäksi pumit 
vilkkaina koirina sähläävät paljon. Joskus esimer-
kiksi ulosmenotilanteet tuntuvat kaoottisilta, kun 

hihnat ovat sekaisin jo ennen kuin 
ehtii kaikki saada kytkettyä.

Carita: Minusta pumi on aika 
pitkälle laumassa eläjä. Tosin var-
masti on niitäkin yksilöitä, jotka 
nauttisivat ainokaisena olemises-
ta. Kun on porukkaa, innostutaan 
helposti liikaa ja sitten huudetaan 
– niin ihmiset kuin koiratkin. 
Joskus vuosia sitten äitipuoleni 
sanoi, että niin kauan kuin hän 
muistaa, Carita on huutanut hiljaa 
ja sillä ei ole koskaan ollut mitään 
merkitystä. Ajoittain kyllä tuntuu, 
että hermot ovat koetuksella, 
mutta yleensä kuitenkin iloitsen 
laumastani.

ELÄMÄÄ PUMILAUMASSA OSA 4
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Eeva: Mielestäni pumi sopii kyllä ”laumaeläimeksi”, 
kunhan vain kemiat toimii, kuten edellä mainitsin. 
Toki voi vaatia pitkää pinnaa ja diplomatiaa, kun 
jokainen pumi haluaa omistajaltaan huomiota.

Mikä on mielestäsi riittävä määrä pumeja laumas-
sa?

Eila: Minulla on tavoitteena päästä joskus siihen, 
että meillä olisi noin 4–5 pumia. Sekin on iso lauma, 
mutta uskoisin, että isoilla ikäeroilla se olisi tosi 
mukava lauma. Kasvattajana vain on vaikea löytää 
hyviä yhteistyökoteja pennuille, joten sen vuoksi 
joudun pitämään isoa laumaa kotonani. Tälläkin 
hetkellä meillä on kaksi vanhaa rouvaa, jotka ovat 
iältään 12,5-vuotiaita, herrakoira on kohta 12 vuot-
ta ja lady Fiona täyttää huhtikuussa 10 vuotta.

Carita: Se kyllä riippuu täysin perheen resursseista. 
Koiran pitäminen ei ole halpaa lystiä, ei edes ter-
veen koiran. Jokainen täytyy hoitaa hyvin, oli niitä 
sitten yksi tai kymmenen. Jos ei ole mahdollista 
edes huolehtia ainokaisensa hampaiden hoidosta 
tai muusta, ei ainakaan laumaa kannata haalia. 
Meillä lauma on oikeastaan pumiperhe, tuskin 
olisin muuten näin monta hankkinut. 

Eeva: Jotkut ihmiset pystyvät klaaraamaan isom-
mankin lauman, mutta jotkut ovat helisemässä yh-
denkin kanssa – riippuu siis ihan omistajasta. Ehkä 
ei nyt ihan 15 pumia tarvitsisi kotiinsa haalia.

Muita ajatuksia pumilauman kanssa elämisestä?

Eila: Itseäni ihmetyttää se, että jotkut haalivat ison 
lauman kasaan hetkessä, toisin sanoen koirilla ei 
ole paljoa ikäeroja. Se harvoin tulee onnistumaan. 
Pumilauman kanssa eläminen on työlästä, joka viik-
ko minun on trimmattava ainakin kaksi koiraa, jotta 
turkit pysyvät näillä kotikoirillakin hyvässä kunnos-
sa. Positiivista on se, että pumeista ei lähde karvaa. 
Jos minulla olisi sama määrä saksanpaimenkoiria, 
hukkuisimme karvoihin. Pumien kanssa eläminen 
on hauskaa, aina on kaveri valmiina puuhaan kuin 
puuhaan!

Carita: Pumilauman kanssa elämisessä on paljon 
enemmän valoa kuin varjoja. Tosin tämän juttus-
arjan aikana meillä on tapahtunut paljon ikäviä ja 
surullisia asioita. Toukokuussa Mustin eturistiside 
meni poikki sen pudottua pahasti autosta. Leikkaus 
ja jälkihoidot maksoivat todella paljon. Mutta 
oli päivänselvää, että pappa hoidetaan, vaikka 

jo vanha onkin. Toipilasaika vaati paljon työtä ja 
jotain järjestelyjä kotona. Muun muassa nukuin sen 
kanssa lattialla monta kuukautta. Mutta nyt Musti 
alkaa olla kunnossa. Marraskuun loppupuolella 
Sanni-mummo lähti sateenkaarisillalle, ja täytyy 
myöntää, että todella rankkaa on ollut. Kun elää 
pumin kanssa yhdessä lähes yhdeksäntoista vuotta, 
lähes kolmanneksen elämästään, jää iso kaipaus 
sydämeen. Lauman yksilöistä joutuu aikanaan myös 
luopumaan ja jokaista suree. Iloa ja surua – sitä 
lauman kanssa eläminen on.

Eeva: Jos välttämättä haluat saada laumallisen pu-
meja, varaudu hermojen kiristykseen, kahnauksiin, 
äänekkäisiin hetkiin, koirakaruselleihin niin sisällä 
kuin ulkona, mutta vastapainoksi saatkin ihan sylin 
täydeltä (kirjaimellisesti) pumin rakkautta!

Lämmin kiitos Caritalle, Eevalle ja Eilalle juttusar-
jaan osallistumisesta!

Kuvat: Carita Friberg
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PUMINOITA YLI-PUMILASTA
Niin se on Vernan ensimmäinen vuosi elettynä! 
Aika rientää nopeaan – joka pennun kanssa joten-
kin nopeammin kuin edellisen, vissiin johtuu omas-
ta vanhenemisesta... Kesä kiisi tapansa mukaan syk-
syyn ja marraskuun eteläisen Suomen vesisateissa 
mieli alkaa kaivata joulua. Nyt onkin mukava hetki 
palata muistelemaan kuluneita kuukausia ja niihin 
liittyviä ihania hetkiä ja mukavia muistoja.

Vuoteni kokokohta on aina kesälomani, jolloin pak-
kaan pesueeni ja lähdemme Lappiin. Tänä vuonna 
oli monta juttua, mitä piti Vernalle näyttää ja mitä 
se sai harjoitella ja opetella. Koska olemme pää-
asiassa yöpyneet teltassa, aloitimme harjoittelun 
kotipihalla ja nukuimme pari viikkoa teltassa. Toki 
innokkaana retkeilijänä olin tutustuttanut pennun 
majoitteeseen jo helmikuussa olohuoneessam-
me... Teltan ympärille kasasin kompostikehikoista 
aitauksen, josta en antanut lauman ikinä mennä 
yli vaan aina avasin ”portin” ja tämä homma toimi 
aivan upeasti koko loman. Mökin eteen kasatus-
sa aitauksessa lauma kyllä haukkui ohimenevän 
koiran, mutta ne pysyivät kiltisti omalla tontillaan. 
Ensimmäinen telttayö ihmetytti Vernaa, vaikka 
sillä oli sen oma rottinkipetikin mukana. Toinen 
yö ei enää aiheuttanut hämminkiä vaan iltanamin 

jälkeen se kävi unille niin kuin toisetkin. Ensimmäi-
nen sadeyö oli sekin hieman hämmentävä, mutta 
muiden mallista pentu vaipui unten maille.

Vihdoin koitti lähtö harjoittelun jälkeen Lappiin, ja 
auto ja suksiboksi olivat pakattuina kohti Leviä, mis-
sä äitini meitä jo odottikin. Yhden yön pysähdyksen 
taktiikalla olimme perillä päivää aikaisemmin kuin 
suunnittelin alun perin. 

Tänä vuonna ilmat suosivat patikointia, ja ensim-
mäinen viikko kuluikin Levillä ja lähituntureissa 
huippuja valloittaen, hyvää ruokaa loma-asunnolla 
tai ravintolassa unohtamatta. Tein aamulla puolesta 
tunnista tuntiin kestävän lenkin kuntoradalla, sitten 
söin aamiainen, jonka jälkeen suunnittelin päivän 
retkeä ja pakkasin reppuja. Päiväpatikat olivat 4–6 
tunnin pituisia. Iltaisin oli ihana palata asunnolle 
ja laittaa sauna lämpiämään, muistella päivää ja 
suunnitella seuraavaa.

Levin viikon päätteeksi lähdimme Mukkajärvelle 
MEJÄ-kokeeseen, missä Ilmarilla oli rotumesaruus 
puolustettavanaan. Jälkientekopäivä oli mielenkiin-
toinen, kun Mika (Pasanen) pisti minut suunnista-
maan meidän tekemämme AVO-jäljen. Jälkipäivänä 
Ilmarin vuoron tullessa olikin tuomarin ruokatauko. 
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Minua jännitti siinä kohtaa hetken, koska koira 
oli ollut innoissaan lähdössä jäljestämään. Mutta 
koska ei tehtykään mitään, Ilmari päättikin sitten 
tapansa mukaan alkaa vetää lonkkaa eli ottaa tirsat. 
Onneksi sain unohtaa moiset murheet, kun Ilmari 
pääsi jäljen aloitukseen. Sen asenteesta tiesin heti, 
että tämän päivän suorituksesta tulee jotakin aivan 
huikeaa. Alkumakauksen tutkittuaan Ilmari lähti 
määrätietoisesti etenemään kuin juna radallaan. 
Ensimmäisen kulman makausta tutkiessaan totesin 
mielessäni, että enää ei tarvitse murehtia aiemmin 
hieman hätäisistä kulmista. Jäljestys jatkui yhtä 
varmana toisella suoralla kohti makausta, jonka 
Ilmari taas merkitsi hyvin, tarkisti vielä kulman ja 
matka jatkui viimeiselle suoralle. Siinä alkoi emän-
nän silmäkulmat kostua – fiilis oli niin upea koiran 
suoritusta seuratessa. Kun Ilmari tavoitti hirvensor-
kan ja tuomari antoi luvan kehua koiraa, suustani 
pääsi ulos, liki kuiskaten, itkunsekainen ”upea jätkä 
olet”. Kun jälki päättyi, Ilmari oli taas sama tohelo-
kohelo oma itsensä. Jäljenajoon meni 15 minuuttia, 
pisteitä Ilmari sai 48/50, tuloksena AVO 1 -tulos ja 
rotumestaruus. Aivan mahtava nenä pojalla ollut 
kyllä pennusta saakka.

Kokeen palkintojenjaon, syömisten ja saunomisten 
jälkeen jatkoin laumani kanssa takaisin pohjoiseen, 
Sodankylän kautta Savukoskelle mökkeilemään 
pariksi päivää. Siellä jälleen patikoimme, muun 
muassa Nuorttijoen reitistöllä UKK-kansallispuiston 
alueella. Varasin aiemmin tutusta mökkikylästä 

Himmerkistä Posiolta meille mökin kolmeksi 
päiväksi, koska oli luvattu sateisempaa. Sieltä käsin 
kävimme Rukalla Valtavaaran huiputuksen, joka jäi 
Elviiran viimeiseksi kunnon patikaksi. Lisäksi löysim-
me tänä vuonna Korouoman, joka oli viime vuonna 
hukassa. Posiolta päädyimme Rovaniemelle, jossa 
Hanna-Leena (Pasanen) ystävällisesti kutsui meidät 
mökilleen. Vietimme mukavan vuorokauden kak-
sissa naisin kera kuuden pumin. Vaikka sade jaksoi 
sataa, se ei haitannut ollenkaan. 

Koska loma on aina liian lyhyt, oli aika palata 
alaspäin eli etelämmäksi. Olin varannut meille Ke-
mistä hotellin ja valinta olikin oikein nappi: todella 
ystävällistä palvelua ja hotellin sijainti oli pumien 
kannalta mitä mainioin. Hotellilta pääsi mukaville 
reiteille koirien kanssa ulkoilemaan. Kemistä me-
nimme IIhin, Vernan kasvattajan Mirjamin (Hornela) 
luo. Oli jännittävää nähdä miten pentu muistaa 
kasvattajansa, emonsa, synnyinkotinsa, ja mitä 
kasvattaja tuumaa pennusta, jota ei ole luovutuk-
sen jälkeen nähnyt livenä. Paikalle tuli myös Vernan 
Tarmo-veli emäntineen, heihin oli mukava tutustua. 
Päivä riensi nopeasti iltaan enkä ollut ajatellut, että 
kesälomakausi on ohi, joten leirintäalueet sulkivat 
aiemmin ja osa oli kokonaan kiinni. Päädyimme 
ajamaan läpi yön kotiin, koska teltan pystyttäminen 
etelän öiseen pimeyteen puskaparkkiin ei innosta-
nut. Kotiin kuitenkin pääsimme, vaikka totesinkin, 
ettei enää ikinä moista autoilua.
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Veljeni yllytyksestä ilmoitin molemmat blondini 
Harjavallan ryhmänäyttelyyn, johon Terhi (Wallin) 
ystävällisesti trimmasi koirani. Näyttelypaikka oli 
todella mukava ja tunnelma rento ja rauhallinen. 
Kehämme laidalta löysinkin heti seurakseni Eevan 
(Mattila), ja oli kiva jutella omaa vuoroa odotelles-
sa. Muita pumeja ei ollut paikalla kuin meidän kol-
me ja kaikki olivat fakoja! En ollut tullut ajatelleeksi 
mahdollisuutta, että molemmat koirani pärjäisivät 
ja olin tapani mukaan liikkeellä yksin. Kiitos vielä 
kerran Eevalle, kun esitit Vernan sen, kuten Ilmarin-
kin, saatua sertin! Ilmari oli näyttelyn ROP ja Verna 
oli ensimmäisessä näyttelyssään VSP. Ilmari myös 
valioitui tässä näyttelyssä käytyään ainoastaan 
neljässä näyttelyssä, joista saaliina oli kolme sertiä, 
yksi varasert ja cacib.

Ehdin paiskia hommia kaksi viikkoa, kun pakka-
simmekin tällä kertaa astetta isomman auton ja 
lähdimme asuntoautolla kohti Norjaa ja Lofootteja 
ystäväni ja neljän pumin kera. Tänä vuonna pumisis-
kokset eivät enää voineet viettää yhdessä yhdek-
sänvuotissynttäreitään, vaan Elma vietti ne ”yksin”. 
Tunteet olivat kieltämättä todella pinnassa... Autoa 
pakatessani jäin lojumaan siellä sänkyyn, pumit 
vieressäni ja haaveilin, miten ihanaa olisi omistaa 
tällainen retkikoti. Yhtäkkiä Vilhelmiina paineli 
alas sängystä koirille tehtyjä portaita pitkin ja ulos 
autosta... Hetken päästä se palasi Nallensa suus-
saan ja heittäytyi takaisin sänkyyn: se varmisti, että 
Nallekin pääsee! 

Vietimme ensimmäisen yön Torniossa, josta matka 
jatkui Kilpisjärvelle. Siellä huiputimme Saanan ja 
yövyimme. Sitten sateessa ja tuulessa siirryimme 
Norjan puolelle ja kohti Lofoottien Åta. Ilmat eivät 
todellakaan suosineet meitä, joten reissu meni 
lähinnä automatkaillessa vain pissalenkkejä tehden 
eikä jälkipolville jäänyt näyttää upeita Lofootti-ku-
via – itseasiassa en varmasti ole ikinä ottanut niin 
vähän kuvia kuin tuolla reissulla! Paluumatkalla 
netti alkoi pursua juttua Norjan koiria piinaavasta 
tappavasta ripulista. En osannut olla omista koiris-
tamme huolissani, koska olimme aivan eri puolella 
maata eikä meillä ollut ainuttakaan ulkopuolista 
koirakontaktia reissumme aikana. Näimme yhden 
koiran asuntoauton ikkunasta. 

Jäimme Skibotniin kahdeksi yöksi, koska ilma oli 
vihdoin parempi ja pääsimme patikoimaankin! 
Auton kanssa kompostikehikko toimi edelleen mai-
niosti. Asuntoauto vei täysin sydämeni, ja pumini 
ottivat sen heti kodikseen. Yöllä reissusta kotipihaan 
saavuttuamme koirat kävivät pissalla ja... sitten ne 
juoksivat autoon pyytämään iltaruokaa. Kukaan ei 
halunnut kotiin sisään. Koska itseäkin edessä oleva 
ero suretti, päätin, että fiilistelemme vielä yhden 
yön kotipihassa autossa nukkuen. Tässä saattaa 
piillä jotakin hienoa.

Loppusyksy on mennyt kotinurkissa töitä ja lenkkejä 
tehden, viikonloppuisin olemme koittaneet tehdä 
retkien tapaisia vähän kauemmas kotoa. Pieni-
muotoista Nose Work- ja rally-tokotreeniä olemme 
tehneet ihan vaan kotosalla. Vernan kanssa 
minulla on ollut ilo saada osallistua kerran kuussa 
huippukouluttajan johdolla nykytapaan treenata 
agilitya. Kaksi kertaa on vielä jäljellä. Verna kävi 
suorittamassa myös Suomen Karva-Kaverit ry:n 
soveltuvuustestin ja sekin saa jatkossa tehdä vierai-
luja erilaisiin kohteisiin, joissa halutaan eläinavus-
teista toimintaa. Itselläni on haaveena saada tälle 
seudulle lukulemmikkitoimintaa, koska kumpikin 
pumeistani sopisi siihen.

Nyt lähinnä odotellaan, että tulisi lunta ja pakkasta, 
jotka toisivat valoa ja kuivuutta jatkuville kuratas-
suille! Toivomme löytävämme sitä edes Oulusta, 
johon reissaan laumani sekä Elman kera Kokkolan 
kautta yhdistyksemme syyskokoukseen sekä puu-
hailtapäivään. Sitten onkin pian jo joulu.

Mukavaa joulunaikaa kaikille pumisteille toivotta-
vat Mari, Vilhelmiina, Ilmari ja Verna

Teksti ja kuvat: Mari Yli-Jaakkola



45PUMIT 4|2019

TULOKSIA

NÄYTTELYTULOKSIA 
26.10.-23.11.2019

26.10.2019 Seinäjoki KV • Anne-Chaterine Edoff (4)
Urokset (3)
Fifikus Bolt VAL ERI VAK1 PU1 SA CACIB VSP
Fifikus Elosalama JUN ERI JUK1 PU2 SA SERT
Ludas Matyi Legény AVO H
Nartut (1)
Napos Zendülés VAL ERI VAK1 PN1 SA CACIB ROP

9.11.2019 Jyväskylä Nord • Paula Heikkinen-
Lehkonen (4)
Nartut (4)
Felallo Fulu Fiona VET ERI VEK1 PN1 SA NORD SERT 
ROP VET ROP
Napos Ékszer AVO ERI AVK1 PN2 SA SERT NORD 
VARA-SERT
Napos Izabella JUN ERI JUK1
Fifikus Elovilja JUN H

10.11.2019 Jyväskylä KV • Charlotte Laning-
Vrethammar (7)
Nartut (7)
Akinnaz Annika VAL ERI VAK1 PN1 SA CACIB ROP
Felallo Fulu Fiona VET ERI VEK1 PN2 SA VET ROP
Quento’s Dame Isolatorveg JUN ERI JUK1 PN3 SA 
SERT
Napos Ékszer AVO ERI AVK1
Fifikus Elovena JUN ERI JUK2
Napos Izabella JUN ERI JUK3
Quento’s Dame Helmholz JUN EH JUK4

23.11.2019 Ypäjä PN • Jouni Nummela (2)
Urokset (1)
Kisködmönös Fekete Péter PEK1 KP VSP-pentu
Nartut (1)
Kisködmönös Firtos PEK1 KP ROP-pentu

MEJÄTULOKSIA

Narttu Karvakorvan Friidu ”Nuppu”, ohj. Mika 
Pasanen 
4.8.2019 Rovaniemi, Heikki Ryynänen, VOI0, 25 p., 
sij. 2/2 

PAIMENNUSKOE TULOKSIA

Narttu Kisködmönös Csárdás Mici ”Vilja”, ohj. 
Terhi Wallin 
19.10.2019 Somero, Maria Koblikova,  
PAIM3-T, 64 p., sij. 8/11 
20.10.2019 Somero, Maria Koblikova,  
PAIM3-T, 61 p., sij. 5/8 SM-5 

RALLY-TOKOTULOKSIA 

Narttu Kasevan Antaa Palaa ”Nasta”, ohj. Mirjami 
Hornela 
6.7.2019 Jyväskylä, Fiia-Maria Kivioja, MESHYV, 80 
p., sij. 19/29 
10.8.2019 Kemi, Minna Hillebrand, MES0 
24.8.2019 Muhos, Heli Kelhälä, MESHYV, 74 p., sij. 
13/23, RTK4 
7.9.2019 Oulu, Hannele Pirttimaa, MES0 
14.9.2019 Oulu, Tiia Hämäläinen, MES0 
5.10.2019 Sievi, Fiia-Maria Kivioja, MESHYV, 77 p., 
sij. 8/10 
5.10.2019 Sievi, Fiia-Maria Kivioja, MESHYV, 96 p., 
sij. 3/14 
 
Narttu Mariell de Marque Lothus av Fylgia ”Lila”, 
ohj. Eila Metsävainio 
10.8.2019 Kemi, Minna Hillebrand, AVOHYV 76 p., 
sij. 9/10, RTK2 
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 Narttu Napos Almavirág ”Kukka”, ohj. Virpi 
Tuomaala 
10.8.2019 Kemi, Minna Hillebrand, AVOHYV, 100 
p., sij. 1/10, RTK2 
 
Narttu Napos Csillagfény ”Csilla”, ohj. Cathrine 
Skogqvist 
12.10.2019 Kuusamo, Heli Kelhälä, MESHYV, 86 p., 
sij. 5/12 
12.10.2019 Kuusamo, Heli Kelhälä, MES0 
2.11.2019 Kemi, Pia Heikkinen, MESHYV, 77 p., sij. 
13/21 
 
Narttu Noisy Dog’s Eufonia ”Sara”, ohj. Minna 
Niskapohja 
6.10.2019 Kouvola, Kirsi Petäjä, VOI0 
13.10.2019 Mikkeli, Taru Leskinen, VOI0 
 
Uros Noisy Dog’s Figure ”Kevin”, ohj. Minna 
Niskapohja 
7.9.2019 Hamina, Kirsi Petäjä, ALOHYV, 82 p., sij. 
8/23 

6.10.2019 Kouvola, Kirsi Petäjä, ALOHYV, 73 p., sij. 
8/14 
13.10.2019 Mikkeli, Taru Leskinen, ALOHYV 90 p., 
sij. 10/16 RTK1 
 
Uros Scirpast Iegyöz ”Aatos”, ohj. Jaana Sarajärvi 
17.9.2019 Tampere, Maria Riski, MESHYV, 78 p., 
sij. 14/21 

TOKOTULOKSIA

Narttu Elohopean Pilvipouta ”Piitu”, ohj. Anne 
Lintilä 
30.6.2019 Hämeenlinna, Harri Laisi, VOI0, 131 p., 
sij. 2/3 
 
Narttu Karvakorvan Ilmatar ”Irma”, ohj. Jaana 
Sarajärvi 
14.7.2019 Tampere, Vesa Kallio, ALO1, 174 p., sij. 
6/10

VALIOITA JA VOITTAJIA 2019
FI AVA BH 

KARVAKORVAN  
IKILIIKKUJA ”NAPPO” 
uros, FI27614/15, synt. 2.4.2015

i. Árkosligeti Kócos Abbizony 
e. Karvakorvan Enttententten

Kasv. Helena Mattila, Lepsämä 
Om. Heli Hietala, Seinäjoki

AGILITY SERTIT: 
4.6.2017 Lapua, Salme Mujunen 
5.7.2017 Seinäjoki, Sari Mikkilä 
6.1.2019 Seinäjoki, Timo Teileri
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FI MVA FI AVA

DOLGOS FÜLÖP ”NAPPI” 
uros, FIN54034/08, synt. 24.9.2008

i. Györgyudvari Cudar-zabos 
e. Ylenmäen Eripura

kasv. Eija Puhakka, Lievistuore 
om. Kristiina Lehvilä, Espoo

AGILITYSERTIT: 
6.6.2019 Porvoo, Mia Laamanen 
27.5.2018 Espoo, Jessi Landen 
18.11.2017 Kirkkonummi, Petteri Kerminen

VALIOITA JA VOITTAJIA 2019

FI AVA FI AVA-H C.I.B POHJ MVA FI MVA DK 
MVA SE MVA LV MVA LV JMVA EUJV-15 HeW-
15 V-15 PMV-16 DKV-16 PAIM-1 

NAPOS ZENDÜLÉS ”HEILI”  
narttu, FI22395/14, synt. 8.3.2014

i. Karvakorvan Elohiiri 
e. Cuidado Romantic Rozsa

kasv. Eila Metsävainio, Maula 
om. Elina Rönnholm, Singsby

AGILITY HYPPY-SERTIT: 
9.2.2019 Seinäjoki, Ritva Herrala 
3.6.2017 Tampere, Asko Jokinen 
12.3.2017 Kokkola, Katarina Virkkala
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C.I.B NORDIC MVA POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA CZ MVA 
HU VMVA EEV-11 EEJV-11 PMV-11 EEV-12 KBHV-12 BALTV-12 PMV-12 DKV-12 HeW-12 V-12 LTV-13 
BALTV-13 EUV-14 PMV-15 PMVV-18 PMV-18 NOVV-18 HeW-18 HeVW-18 SEVV-18 SEV-18 SEVV-19 
ATVV-19 EUVV-19

FELALLO FULU FIONA ”FIONA” 
narttu, FI57320/10, synt. 12.4.2010

i. Napos Gabor 
e. Pilisi-Kocos Csipke

kasv. Joel Kuhlmann, Viro 
om. Eila Metsävainio, Maula

NORJAN VETERAANIVOITTAJA -19 
15.11.2019 Lillestrøm, Leif Ragnar Hjorth

ITÄVALLAN VETERAANIVOITTAJA -19: 
16.6.2019 Wels, Erwin Deutsher

EUROOPAN VETERAANIVOITTAJA -19: 
15.6.2019 Wels, Andras Korosz

RUOTSIN VETERAANIVOITTAJA -19: 
21.4.2019 Sundsvall, Hans Almgren
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VALIOITA JA VOITTAJIA 2019

FI MVA 

RIHMARULLAN SHELDON 
COOPER ”ILMARI” 
uros, FI20737/16, synt. 20.2.2016

i. Karvakorvan Hummanihei 
e. Scirpasta Nemesfem

kasv. Niina Savolainen, Lahti 
om. Mari Yli-Jaakkola, Ypäjä

SUOMEN SERTIT: 
24.8.2019 Harjavalta, Darko Drobnjak 
21.7.2018 Kemi, Annamaria Tarján 
19.5.2018 Helsinki, Alar Müürisepp
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VALIOITA JA VOITTAJIA 2019

C.I.B FI MVA EE MVA PL MVA LT JMVA 
PL&PZV-17

INFLAME’S HEIDEVOLK 
”RANSU” 
uros, FI41686/14, synt. 8.7.2014

i. Eber-Formas Emil 
e. Titoktudó Ájtatos Manó

kasv. Eeva Mattila, Komossa 
om. Eeva Vilander, Orimattila

CACIBIT: 
21.10.2017 Poznan, Puola, Hans-Erhard Grüttner 
22.10.2017 Poznan, Puola, Thomas Borkowski 
24.3.2018 Lahti, Juha Putkonen 
31.3.2018 Imatra, Jadranka Mijatovic 
6.5.2018 Tampere, Leila Kärkäs 
4.8.2018 Sopot, Puola, Jadwiga Niciewicz 
5.8.2018 Sopot, Puola, Igoris Zizevskis 
10.2.2019 Tallinna, Viro, Bo Skalin

C.I.B HU MVA FI MVA EE MVA LV MVA  
PL & PZV-18

INFLAME’S HEIMDALLR 
“WÄINÖ” 
uros, FI41685/14, synt. 8.7.2014

i. Eber-Formas Emil 
e. Titoktudó Ájtatos Manó 

kasv. Eeva Mattila, Komossa 
om. Jarmo Willgren & Ulla Jaatinen, Salo

LATVIAN SERTI: 
20.9.2019 Riika, Linda Jürgens

CACIBIT: 
19.5.2018 Szilvásvárad, Unkari, Szabó Sándor 
17.11.2018 Poznan, Puola, Waldemar 
Mrowiec 
18.11.2018 Poznan, Puola, Iwona 
Matuszewska 
5.5.2019 Tampere, Uwe Nölke 
27.7.2019 Pori, Tanya Ahlman-Stockmari

KU
VA

: E
EV

A 
VI

LA
N

D
ER

KU
VA

: S
EN

N
I M

U
LA

RI



50 PUMIT 4|2019

C.I.B FI MVA HU MVA PL MVA BALT JMVA LT 
JMVA LV JMVA EE JMVA PL&PZJV-17

INFLAME’S SILVER BRIDE 
“MARTTA” 
narttu, FI37246/16, synt. 25.5.2016

i. Inflame’s Black Winterday 
e. Titoktudó Ájtatos Manó 

kasv. Eeva Mattila, Komossa 
om. Eeva Mattila, Komossa

CACIBIT: 
19.5.2018 Szilvásvárad, Unkari, Szabó Sándor 
4.8.2018 Sopot, Puola, Jadwiga Niciewicz 
5.8.2018 Sopot, Puola, Igoris Zizevskis 
20.7.2019 Kalajoki, Myrna Shiboleth

FI MVA SE MVA HU MVA NO MVA SEV-17 
SEV-18 SEV-19 BENELUXW-18

INFLAME’S BROTHER 
MOON “C” 
uros, FI37243/16, synt. 25.5.2016

i. Inflame’s Black Winterday 
e. Titoktudó Ájtatos Manó 

kasv. Eeva Mattila, Komossa 
om. Lena Carlsson, Ruotsi

SUOMEN SERTI: 
28.9.2019 Eckerö, Arne Foss

NORJAN SERTI: 
16.11.2019 Lilleström, Wenche Eikeseth
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VALIOITA JA VOITTAJIA 2019

LT JMVA LV JMVA

KOPPÁNYMONOSTORI 
FENYVES CSIPKE  
“SINTTI” 
narttu, MET.PM.900/18, synt. 24.9.2018

i. Magasúti Hunor 
e. Cseri-Subás Kender

kasv. Mária Dala-Mladinoff, Unkari 
om. Eeva Mattila, Komossa

LIETTUAN JUNIORISERTIT: 
6.10.2019 Šiauliai, Zoya Oleinikova 
5.10.2019 Šiauliai, Ligita Zake

LATVIAN JUNIORISERTIT: 
21.9.2019 Riika, Karl-Erik Johansson 
20.9.2019 Riika, Linda Jürgens

C.I.B POHJ MVA BALT MVA HU MVA FI 
MVA NO MVA SE MVA LV MVA LT MVA EE 
MVA PL MVA LV JMVA SKV-13 PL&PZV-17 
PL&PZV-18

TITOKTUDÓ ÁJTATOS 
MANÓ “RICCA” 
narttu, FI44204/13, synt. 1.10.2011

i. Cseri-Subás Csibi 
e. Magasúti Csikasz

kasv. Velekei Hajnalka, Unkari 
om. Eeva Mattila, Komossa

LIETTUAN VETERAANISERTIT: 
6.10.2019 Šiauliai, Zoya Oleinikova 
5.10.2019 Šiauliai, Ligita Zake

VIRON VETERAANISERTI 
30.11.2019 Pärnu, Viro, Goran Gladic
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FI MVA LV MVA LVV-19

FIFIKUS BOLT “SEPE” 
uros, FI22155/14, synt. 4.3.2014

i. Galla-Hegyi Ogúr 
e. Fifikus Pacsirta

kasv. Marianne ja Jyrki Försti, Tampere 
om. Susanna Kaitamäki, Päntäne

LATVIA SERTI, LATVIAN VOITTAJA -19: 
9.6.2019 Riika, Linda Jurgens

C.I.B FI MVA EE MVA LT MVA 

FIFIKUS ÖLYV ” VITI ” 
uros, FI50999/12, synt. 31.8.2012 

i. Cseri-Subas Jeles 
e. Fifikus Szelvesz

Kasv. Marianne & Jyrki Försti 
Om. Kristiina & Petri Nattila 

LATVIAN SERTI, BALTIAN VOITTAJA 2019: 
27.10.2019 Riika, Nikolay Sedykh

BALTIAN MUOTOVALIO 
27.10.2019 Riika, Nikolay Sedykh 
27.1.2019 Kaunas, Rohlin Tomas 
26.3.2017 Narva, Zlatko Kraljic 
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VALIOITA JA VOITTAJIA 2019

C.I.B POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA 
NO MVA EE MVA EE VMVA HU MVA EUJV-
08 MV-09 PMV-14 EEVV-19 EEV-19 

KARVAKORVAN DUURI 
“ESME” 
narttu, FIN57734/07, synt. 13.11.2007

i. Szurkebarat Krapek  
e. Karvakorvan Unelma

kasv. Helena Mattila, Lepsämä 
om. Helena Mattila, Lepsämä

VIRON VETERAANISERTI: 
31.5.2019 Harjumaa, Helin Tenson

VIRON VOITTAJA -19, VIRON VETERAANI-
VOITTAJA -19 
2.6.2019 Harjumaa, Alar Müürisepp

C.I.B POHJ MVA FI MVA FI TVA FI RTVA DK 
MVA SE MVA NO MVA EE MVA EE VMVA HU 
MVA SE TVA HeW-10 V-10 HeW-13 PMV-13 
V-13 PMV-14 V-14 HeW-14 V-15 PMV-15 
PMV-16 DKV-16 SEV-16 HeW-16 V-16 V-17 
EEVV-19 EEV-19

KARVAKORVAN  
ELOHIIRI ”ELO” 
uros, FIN20061/08, synt. 23.02.2008

i. Karvakorvan Vesihiisi 
e. Kaffogo Lulu

kasv. Helena Mattila, Lepsämä 
om. Terhi Wallin, Turku

VIRON VETERAANISERTI: 
31.5.2019 Harjumaa, Helin Tenson

VIRON VOITTAJA -19, VIRON VETERAANI-
VOITTAJA -19 
2.6.2019 Harjumaa, Alar Müürisepp
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EEJV-17 FI MVA SE MVA RTK-1 

NAPOS CSALOGÁNY 
”SALME”  
narttu, FI23837/16, synt. 18.3.2016

i. Lovasbarat Glenn 
e. Felallo Fulu Fiona 

kasv. Eila Metsävainio, Maula 
om. Vilpiina Kinnunen, Haukipudas

RUOTSIN SERTI: 
26.5.2019 Piteå, Antonio Di Lorenzo

C.I.B FI MVA EE MVA NO MVA HeJW-15

NAPOS ZSUZSA “NOMI” 
narttu, FI21967/15, synt. 4.3.2015

i. C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA 
EE MVA LV MVA BALTV-10 Napos Matyas 
e. RO MVA Cuidado Romantic Rozsa

kasv. Eila Metsävainio, Maula 
om. Annika Leppänen, Pirkkala

VIRON SERTI: 
6.7.2019 Pärnu Brigita Kremser

CACIBIT: 
6.7.2019 Pärnu Viro, Brigita Kremser 
19.5.2018 Helsinki, Müürisepp Alar 
28.10.2017 Seinäjoki, Thomas Rohlin 
7.10.2017 Harstad, Norja, Thomas Rohlin
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VALIOITA JA VOITTAJIA 2019

LT JMVA EE JMVA EEJV-19 ATJV-19 EUJV-19

NAPOS HANNA “HANNA”  
narttu, FI45940/18, synt. 8.8.2018

i.  Mariell De Marque Monark Maharadja 
e. Mariell De Marque Lothus Av Fylgia 

kasv. Eila Metsävainio, Maula 
om. Eila Metsävainio, Maula

EESTIN JUNIORIVOITTAJA -19: 
2.6.2019 Tallinna, Alan Müürisepp

EUROOPAN JUNIORIVOITTAJA -19: 
15.6.2019 Wells, Andraz Korosz

ITÄVALLAN JUNIORIVOITTAJA -19: 
16.6.2019 Wells, Erwin Deutsher

VIRON JUNIORIMUOTOVALIO: 
6.7.2019 Pärnu, Brigita Kremser

LIETTUAN JUNIORIMUOTOVALIO: 
28.9.2019 Palanga, Tanya Ahlman-Stockmari

C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT 
JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA EEV-15 EEJV-15 LVJV-15 
BALTJV-15 PMJV-15 EUV-16 BENELUXV-16 BEV-16 BALTV-16 
TLNW-17 EEV-17 V-17 HeW-17 PMV-17 ATV-19 EUV-19 
NOV-19 

MARIELL DE MARQUE  
LOTHUS AV FYLGIA “LILA” 
narttu, FI51724/14, synt. 29.8.2014

i. Borgarmarken’s Mustang Cobra 
e. Okoska Koroscenko

kasv. L. Johansson & I. Gradell, Ruotsi 
om. Eila Metsävainio, Maula

NORJAN VOITTAJA -19: 
15.11.2019 Lillestrøm, Leif Ragnar Hjorth

ITÄVALLAN VOITTAJA -19: 
16.6.2019 Wells, Erwin Deutsher

EUROOPAN VOITTAJA -19: 
15.6.2019 Wells, Andraz Korosz
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FI MVA LT MVA 

AKINNAZ ANNIKA  
“ANNIKA” 
narttu, FI12169/19, synt. 7.7.2017

i. Napos Zuhanóbombázó 
e. Pusztasarja Feher

kasv. Annika Lindén, Ruotsi 
om. Eila Metsävainio, Maula

SUOMEN SERTI: 
3.3.2019 Joensuu, Saija Juutilainen

LIETTUAN SERTIT: 
28.9.2019  Palanga, Tanya Ahlman-Stockmari 
21.12.2019 Vilna, Kirill Barbosov 
22.12.2019 Vilna, Kudrone Babia

POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA

TERÄSVILLAN AINA VALMIS 
“ARMAS” 
uros, FI20476/13, synt. 21.3.2019

i.  Fifikus Mano 
e. Karvakorvan Friidu

kasv. Hanna-Leena ja Mika Pasanen, Rovaniemi 
om. Hanna-Leena ja Mika Pasanen, Rovaniemi

NORJAN SERTI: 
26.5.2019 Tromssa, Godelieve De Wit-Bazelmans

POHJOISMAIDEN MUOTOVALIO: 
26.5.2019 Tromssa, Norja, NO MVA,  
Godelieve De Wit-Bazelmans 
27.5.2018 Piteå, Ruotsi, SE MVA, Karin Bergbom 
12.7.2015 Oulu FI MVA, Oleg Yanchev 
20.6.2015 Rovaniemi SERT, Antoan Hlebarov 
19.4.2015 Outokumpu SERT, Astrid Lundava
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VALIOITA JA VOITTAJIA 2019

C.I.B FI MVA SE MVA NO MVA SE RTVA 

NAPOS CSILLAGFÉNY ”CSILLA” 
narttu, FI23836/16, synt. 18.3.2016

i. Lovasbarat Glenn 
e. Felallo Fulu Fiona

kasv. Eila Metsävainio, Maula 
om. Cathrine Skogqvist, Ruotsi 

FI MVA: 
8.6.2019 Rovaniemi, Lena Danker-Höglund

SE MVA: 
16.6.2019 Vännas, Carl gunnal Stafberg

NO MVA 
4.8.2018 Fauske, Behan, Philip

CACIBIT 
4.8.2018 Fauske, Norja, Behan, Philip 
8.6.2019 Rovaniemi, Lena Danker Höglund 
7.7.2018 Oulu, Andrzej Stepinski 
16.7.2017 Piteå, Ruotsi, Rafael Malo Arcrudo

FI MVA SE MVA NO MVA LT MVA HU JMVA 
HeJW-18 JV-18 NOJV-18 NOV-18

NAPOS ESZTI ”ESZTI” 
narttu, FI43565/17, synt. 22.7.2017

i. Kisködmönös Csínom Palkó 
e. Napos Utcalany

kasv. Eila Metsävainio, Maula 
om. Cathrine Skogqvist, Ruotsi

SUOMEN SERTIT: 
27.7.2019 Pori, Tanya Ahlman-Stockmari 
11.11.2018 Jyväskylä, Kim Vigsø Nielsen 
28.7.2018 Mikkeli, Lena Danker-Höglund 
7.7.2018 Oulu, Andrzej Stepinski 

RUOTSIN SERTIT: 
19.8.2018 Överkalix, Lena Danker-Höglund, 
15.7.2018 Piteå, Benny Blid von Schedvin

NORJAN SERTI:  
17.11.2018 Lillestrøm Harsányi, Péter

RUOTSIN RALLY-TOKOSERTIT: 
17.2.2019 Kalix, Beatrice Utterström  
3.2.2019 Luleå, Denise Lundholm 
30.12.2018 Kalix Lisa Sandström

LIETTUAN SERTIT: 
27.9.2019 Palanga, Marianne Holm,  
28.9.2019 Palanga, Tanya Ahlman-Stockmari,  
29.9.2019 Palanga, Alexey Belgin
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FI MVA EE MVA HU MVA HeJW-17 PMJV-17 V-18

NAPOS DÁLIA ”JUNO” 
narttu, FI16802/17, synt. 28.1.2017

i. Camms Censation  
e. Mariell De Marque Juli En Zafir

kasv. Eila Metsävainio, Maula 
om. Eila Metsävainio, Maula

SUOMEN SERTIT: 
9.2.2019 Kauhava, Tarja Löfman 
... 
8.12.2017 Helsinki, Annukka Paloheimo  
28.10.2017 Seinäjoki, tomas Rohlin

VIRON SERTI: 
2.6.2019 Harjumaa, Alar Müürisepp

LT JMVA EE JMVA EEJV-19

NAPOS HUMBUK ”NAPO” 
uros, FI45945/18, synt. 8.8.2018

i. Mariell De Marque Monark Maharadja 
e. Mariell De Marque Lothus Av Fylgia 

kasv. Eila Metsävainio, Maula 
om. Jaana Klaavu, Ahomäki

LIETTUAN JUNIORISERTIT: 
27.9.2019 Palanga, Marianne Holm 
28.9.2019 Palanga, Tanya Ahlman-Stockmari 
29.9.2019 Palanga, Alexey Belgin

VIRON JUNIORISERTIT: 
6.7.2019 Pärnu, Brigita Kremser 
5.7.2019 Pärnu, Connie Redhead 
2.6.2019 Harjumaa, Alar Müürisepp

VIRON JUNIORIVOITTAJA -19 
2.6.2019 Harjumaa, Alar Müürisepp
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VALIOITA JA VOITTAJIA 2019

FI MVA SE MVA LT MVA EUJV-16 BENELUX-
JV-16 

NAPOS ALMAVIRÁG 
”KUKKA” 
narttu, FI49949/15, synt. 7.9.2015

i. Rebuz 
e. Kisködmönös Angyika

kasv. Eila Metsävainuo, Maula 
om. Virpi Tuomaala, Keminmaa

RUOTSIN SERTI: 
14.7.2019 Piteå, Gunilla Skallman

LIETTUAN SERTI: 
27.8.2019 Palanga, Marianne Holm

FI MVA SE MVA JV-17 HeJW-17 PMJV-17 
EEV-18 V-18 

NAPOS DAGÓCA ”HUGO” 
uros, FI16797/17, synt. 28.1.2017

i. Camms Censation  
e. Mariell De Marque Juli En Zafir

kasv. Eila Metsävainuo, Maula 
om. Kaarina Sipinen, Haukivuori

SUOMEN SERTIT: 
9.2.2019 Kauhava, Tarja Löfman 
... 
9.12.2017 Helsinki Elena Ruskovaara 
28.10.2017 Seinäjoki, Tomas, Rohlin

RUOTSIN SERTI: 
14.7.2019 Piteå, Gunilla Skallman
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Meille niin rakas

Sanni
Jellum’s Bessie

16.2.2001 - 22.11.2019

Kiitos kaikesta pikku-mummo, kiitos että olit.

On allain avaruus ja tähtipolku kauas vie
On toinen maailma on hämäräinen tie

On tähtiaika uus ja taivaansini määränpää
kun pilven portaisiin vain kevyt jälki jää

Suunnattomasti kaivaten
Carita, Matti, Musti, Pirre, Piki ja Justiina



61PUMIT 4|2019

 
Unkarinpaimenkoirat ry:n  

Pääerikoisnäyttely  
25.4.2020  Renkomäen halli Lahti 

Näyttelyssä arvostellaan kuvasz, komondor, mudi, pulit ja pumi 

Myös pennut (5- alle 7 kk & 7- alle 9 kk) ja jälkeläisluokka 

Näyttelypaikkana toimii Renkomäen halli 
osoite: Simolankatu 2, 15680 Lahti 

Tuomarina toimii Livija Zizevske, Liettua. Hän arvostelee kaikki rotumme. 

Ilmoittautumiset 6.4.2020 mennessä 

Ilmoittautumismaksut: 
Yhdistyksen jäsenille   
39 euroa  1. koira  
34 euroa saman omistajan 2. jne koira  
32 euroa pennut ja veteraanit 
Yli 10-vuotiaat veteraanit, vet-luokkaan ilmoitettuna 0 euroa 
 
Ei-jäsenet 45 euroa (ilmoittautuminen vain kirjeitse) 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautua voi sähköisesti Showlink-järjestelmän kautta  
osoitteessa www. showlink.fi 
tai postitse osoitteeseen Unkarinpaimenkoirat ry ER 20, PL 50, 02771 Espoo.  
 
Postitse laitettavien ilmoittautumisten maksut tilille 
IBAN FI55 1154 3000 1184 28 
Saaja: Unkarinpaimenkoirat ry 
Viite: 1203 
 
Tiedustelut  upk.nayttelyt@gmail.com 
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Rakas huliviliprinsessamme

FI MVA 

JELLUM’S GIGI

”PIRRE”

10 vuotta 15.10.2019

Paljon onnea!

Toivottaa 

Carita 
ja muu lauma

Ei ole kysymys siitä,
miten vanha olet,

vaan siitä,
miten olet vanha!

ONNEA
FI MVA 

KARVAKORVAN DESIBELI 

meidän ikioma Tenhomme

12 vuotta 13.11.2019!

t. Pirre ja pojat
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Rauhallista joulua 
ja kaikkea hyvää 
tulevalle vuodelle!

toivottaa 

KENNEL NOISY DOG’S 

Carita, Matti, Musti, 

Pirre, Piki ja Justiina

Hyvää Joulua! Tv Napos Kennel
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Kennel Pusztái Altatódal 
toivottaa Rauhaisaa joulua 
sekä paljon riemua ja iloa 
vuoteen 2020! 
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PUMIN KASVATTAJIA

BESZÉDES
Minna Hanttu
Orionintie 27 a D
01480 Vantaa
 +358 400 937 370
minnahanttu@hotmail.com

EBER-FORMAS*
Arja Lankinen ja Sonja Nyström
Pajuniitty 5
02940  ESPOO
+358 40 725 1898
eberformas@gmail.com

ELOHOPEAN
Pirita Kurka
Lukkopellontie 11
14300  RENKO
+358 40 719 7550
rakas.pirita@gmail.com

FIFIKUS
Marianne & Jyrki Försti
Opiskelijankatu 43
33720  TAMPERE
+358 40 574 4737, +358 50 556 
8651
kennel.fifikus@gmail.com
http://www.saunalahti.fi/
forstjyr/

INFLAME’S
Eeva Mattila
Keskisvägen 935
66820  KOMOSSA
+358 400 646 969
venasszony@gmail.com
http://www.pumi-serradeaires.
com/

JELLUM’S
Kirsi Kuiri
Vähälänkatu 5
15300  LAHTI
+358 40 735 3774
kirsi.kuiri@gmail.com

KARVAKORVAN**
Helena Mattila
Mikonmäki 16
01830  LEPSÄMÄ
+358 400 879 701
karvakorvan@gmail.com
https://sites.google.com/site/
kennelkarvakorvanweb/home

KASEVAN
Mirjami Hornela
Poikkisaarentie 53 A
91100 II
+358 44 5955 933
kasevankennel@gmail.com
http://www.kasevan.blogspot.fi 

NAPOS*
Eila Metsävainio
Tervolantie 1641 B
95365  MAULA
+358 400 395 907
eila.metsavainio@gmail.com
http://www.naposkennel.com

NOISY DOG’S** 
Carita Friberg
Stenmanintie 22
04660  NUMMINEN
+358 400 537 683
kennel.noisydogs@gmail.com
http://www.noisydogs.
kotisivukone.com

QUENTO’S
Reetta Molarius-Papunen
Heittäjänkatu 4
55420 IMATRA
+358 45 126 1711
riepu76(a)hotmail.com
http://www.firmala.
fi/~KennelQuentos/

TASSUVAARAN
Kaisa Vaaramaa ja Timo 
Pulkkanen 
Ylä-Vainio 102 
19210 LUSI
+358 44 259 5733 
kennel@tassuvaaran.fi 
http://tassuvaaran.fi

TERÄSVILLAN 
Hanna-Leena ja Mika Pasanen
Paljakkatie 5
96500 ROVANIEMI
+358 44 282 8268
hlpasanen@gmail.com
http://pumpelot.blogspot.fi/

***  = pentue alkuvuodesta
***  = pentue suunnitteilla  
            kevääksi
***  = sijoitetaan pentu


